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RESUMO 

  

 

O presente trabalho objetiva demonstrar a importante contribuição de Adelpha Figueiredo 

para o florescimento da Biblioteconomia em São Paulo. Aborda fatos relevantes do momento 

histórico vivido na década de 1920 e analisa as características da educação na época. A 

pesquisa objetiva destacar a importância que os fatos históricos exerceram para o impulso da 

Biblioteconomia paulista, tornando-a um modelo para o país. Aborda a evolução do sistema 

editorial e discorre sobre a importância que exerceu para as bibliotecas e para a formação de 

leitores. Apresenta a situação das bibliotecas da década de 1920 e destaca a importância que a 

Biblioteca do Mackenzie exerceu na divulgação, consolidação e no ensino das modernas 

técnicas norte-americanas de Biblioteconomia no país. Explanará sobre as origens da 

educadora e bibliotecária Adelpha Figueiredo, sua formação, atuação no Mackenzie, obtenção 

inédita da bolsa de estudos concedida pelos EUA para o curso de Biblioteconomia e, 

posteriormente, explanará sobre sua trajetória como mestra e lutadora para o reconhecimento 

da profissão. O estudo discorre sobre a importância que o Departamento de Cultura do 

Município de São Paulo exerceu no impulso da Biblioteconomia e sobre a atuação de Adelpha 

Figueiredo na Biblioteca Pública de São Paulo, onde fundou com Rubens Borba de Moraes, a 

primeira Escola de Biblioteconomia de São Paulo. 

  

 

 

Palavras-Chave: Adelpha Silva Rodrigues de Figueiredo (1894-1966); História da 

Biblioteconomia (Brasil); Instituto Presbiteriano Mackenzie; Biblioteca George Alexander; 

Departamento de Cultura de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This work aims to demonstrate the important contribution of Adelpha Figueiredo in the 

development of Librarianship in São Paulo. It approaches relevant facts of the historical 

moment faced in the decade of the 1920’s and analyses education´s characteristics during that 

time. This research aims to highlight the importance of historical facts that exerted influence 

on the encouragement of the Paulista´s Librarianship, becoming a model for the country. It 

approaches the evolution of editorial system and discourses about the relevance it had 

exercised on libraries and encouraging new readers. Detailing the situation of libraries in the 

decade of the 1920’s and it highlights the importance that Mackenzie´s library had on 

disclosure, consolidation and teaching  modern North American techniques of Librarianship 

in Brazil. It shall also explain the origins of the educator and librarian Adelpha Figueiredo, 

her education, actuation at Mackenzie, the pioneer obtainment of a scholarship granted by the 

United States for the course of Librarianship and, finally, it shall explain her trajectory as a 

master and all her efforts for the recognition of a librarianship as a professional. This study 

describes the importance that the São Paulo´s Department of Culture has exercised to 

encourage the Librarianship and the actuation of Adelpha Figueiredo at the São Paulo´s 

Public Library, where she founded with Rubens Borba de Moraes, the first School of 

Librarianship in São Paulo.  

 

 

 

Keywords: Adelpha Silva Rodrigues de Figueiredo (1894-1960); History of Librarianship 

(Brazil); Instituto Presbiteriano Mackenzie; Biblioteca George Alexander; Departamento de 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o início de minha atuação como bibliotecária na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, despertou-me a atenção sobre a importância que esta Instituição e sua primeira 

bibliotecária, Adelpha Figueiredo (1894-1966), exerceram para a história da Biblioteconomia 

do Brasil. 

 Ao obter um conhecimento mais aprofundado dos fatos e dos personagens que 

atuaram com pioneirismo nas mudanças que ocorreram desde a inauguração desta Biblioteca, 

nasceu o desejo de realizar um trabalho que organizasse e disponibilizasse algumas 

informações, até então pouco divulgadas. 

No decurso de minha pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, 

fortaleceu-se o interesse em investigar sobre a vida e obra de Adelpha Figueiredo, assim como 

em relacionar os acontecimentos vivenciados na década de 1920 ao contexto histórico da 

biblioteconomia. 

Para um melhor entendimento dos fatores históricos, se tornou imprescindível abordar 

as transformações culturais e sociais da época, características da educação, o processo 

editorial, as bibliotecas no Brasil e a importância do Mackenzie para o movimento 

bibliotecário paulista. Diante dessa interdisciplinaridade, iremos nos valer de conhecimentos 

diversos para discutir um assunto comum, a evolução da Biblioteconomia em São Paulo e o 

papel de Adelpha Figueiredo. 

Nesta pesquisa utilizaremos ainda trabalhos já realizados nos campos da história e 

educação da biblioteconomia no Brasil, como: Figueiredo (1931), Russo (1966), Souza 

(1993), Moraes (1943), Castro (2000) entre outros, que nos auxiliaram na escolha das 

bibliografias utilizadas. As pesquisas foram realizadas no decorrer dos anos 2010 e 2011. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

A pesquisa objetiva investigar a trajetória de Adelpha Figueiredo, primeira 

bibliotecária do Mackenzie, e compreender qual foi o seu significado para o florescimento 

da Biblioteconomia paulista, quando ocorreu o rompimento com antigas técnicas européias 

e passou-se a adotar as modernas técnicas norte-americanas. 

O estudo pretende demonstrar que os acontecimentos da década de 1920, assim 

como a Biblioteconomia, receberam influências europeias, mas, também, influências dos 

movimentos locais, como o Modernismo, cujos personagens, como, Mário de Andrade, 

Rubens Borba de Moraes e Sérgio Milliet, colaboraram com suas ideias e ações. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Com o propósito de se obter a resposta para o problema de pesquisa, foram definidos 

os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar as influências que o movimento bibliotecário recebeu do momento histórico 

e cultural da época; 

 Conhecer quais foram os motivos que a levaram a cursar biblioteconomia nos EUA, 

local onde técnicas desconhecidas eram adotadas, e definir as razões de não ter 

adotado as técnicas atuais de origens francesas, com modelo humanista, utilizadas na 

Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro; 

 Investigar como Adelpha contribuiu com a educação e com a política cultural da 

época; 

 Identificar os fatores e personagens que influenciaram no impulso da 

Biblioteconomia paulista. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu por parte de inquietações pessoais, 

provenientes da profissão de bibliotecária, que nasceram do ensejo de organizar e revelar 

informações relevantes que verificamos serem pouco divulgadas ou ainda desconhecidas. 

As informações e documentos de cunho histórico nem sempre recebem o tratamento 

adequado para a sua guarda e preservação, sendo que ao longo do tempo, muitos são 

extraviados ou descartados, quer seja pela falta de conhecimento das pessoas, escassez de 

espaço físico entre outros fatores. 

Considerando o que foi exposto, verificamos ainda a escassez de pesquisas sobre 

Adelpha Figueiredo, profissional de fundamental importância para a biblioteconomia 

brasileira e para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a qual é considerada um ícone para 

a profissão. 

Esperamos que os resultados obtidos por esta pesquisa gerem resultados para: 

a) Profissionais da área de biblioteconomia (especialmente os que se interessam pela 

história da profissão); 

b) Pessoas que se interessam pela história da cidade de São Paulo (em especial a década 

de 1920); 

c) Pessoas que se interessam pela história da educação brasileira; 

d) Pessoas que se interessam pela política cultural de São Paulo; 

e) Pesquisadores interessados em dar continuidade às pesquisas das questões abordadas. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido utilizando-se a pesquisa documental para a análise de 

relatórios, atas, jornais, revistas entre outros documentos, pertencentes à Biblioteca George 

Alexander, ao Centro Histórico do Mackenzie, Bibliotecas Públicas Municipais de São 

Paulo e Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.  

Selecionamos documentos que registraram fatos pertinentes a atuação de Adelpha 

Figueiredo, como estudante, diretora de biblioteca e como mestra; que possam identificar 

as ações que resultaram em contribuições para a Biblioteconomia como, introdução de 
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novos conceitos, lutas pela regularização da profissão e sua produção científica. 

Objetivamos ampliar o entendimento de acontecimentos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural, a exemplo da reconstrução de uma história 

vivida. 

Não obtivemos êxito em localizar informações que julgamos relevantes para a 

história da Biblioteconomia paulista, como os documentos e relatórios da antiga 

Associação Paulista de Bibliotecários, porém pudemos contar com relevante material 

pertencente à Biblioteca Pública Adelpha Figueiredo. 

A localização de familiares de Adelpha Figueiredo foi muito dificultosa, porém no 

final de nossa pesquisa, com o auxílio da Associação Cemitério dos Protestantes 

(ACEMPRO), localizada em São Paulo, conseguimos localizar dois de seus sobrinhos, Sr. 

Menaldo e Sra. Maria Magdalena, com os quais, conseguimos a cópia de algumas 

fotografias de Adelpha, porém não obtivemos materiais adicionais, diferentes dos que já 

possuíamos. 

A periodização a que nos propomos, abrangerá o período de 1926 a 1935, 

abordando ainda, fatos relevantes de Adelpha após esse período até aposentar-se na 

profissão de bibliotecária. 

 

 

5 DÉCADA DE 1920 

 

 

5.1 Transformações Culturais e Sociais 

 

A vida social, política, cultural e econômica paulista e mundial sofreu várias 

transformações nas duas primeiras décadas do século XX. Tais mudanças foram motivadas 

devido à efervescência deflagrada na Europa, decorrente da transição de regimes políticos, 

(monarquia para democracia, socialismo para comunismo). Foi uma década caracterizada por 

mudanças tecnológicas e científicas, responsáveis por avanços na indústria, comércio, 

transportes, comunicações, entre outros. 

Há de observar-se que, nesta época, os povos colonizados reivindicavam sua 

independência, o que resultou em grandes abalos nas tradições das instituições civilizadas. Os 

acontecimentos internacionais acabaram por influenciar vários segmentos da sociedade 

brasileira, gerando uma série de questionamentos a antigos valores e estrangeirismos. De 



15 

 

 

 

acordo com Teixeira (2000, p. 241), na década de 1920, os acontecimentos demonstravam o 

estado de espírito do Brasil: próximo a uma explosão social e política. Dentre eles, 

destacamos em 1920, o conflito entre as forças do governo federal contra os jagunços 

armados por coronéis na Bahia; em fevereiro de 1922 um grupo de artistas e intelectuais 

organiza, em São Paulo, a “Semana de Arte Moderna”; em março desse ano, é fundado no Rio 

de Janeiro o Partido Comunista do Brasil; em maio, ocorre a intervenção de tropas federais 

em Pernambuco; em julho, ocorre a primeira revolução tenentista no Rio de Janeiro; em 

novembro, Artur Bernardes toma posse na Presidência da República na vigência do estado de 

sítio.  

Mais especificamente com relação à Semana de Arte Moderna, percebia-se, 

nitidamente, após sua realização, a necessidade de haver mudanças no país e todos sentiam 

que algo importante estava por ocorrer. As novas ideias e energias que estavam aflorando 

eram o início de mudanças culturais e de transformações no atraso social do país. Pouco 

importava que a Semana de 22 tivesse sido patrocinada pela mesma burguesia paulista a que 

se desejava escandalizar: o importante era escandalizar a ela e a todo o restante do país. 

A Semana de 22 buscou inspiração nos valores e tradições das culturas que formavam 

a cultura nacional, tendo sido um fenômeno eminentemente urbano e paulista, relacionado ao 

crescimento de São Paulo, à industrialização e à migração intensa de estrangeiros e à 

urbanização. Seus participantes de maior destaque defendiam a reconstrução da cultura 

brasileira sobre bases nacionais; a promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico 

e de nossas tradições culturais; e a eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados, 

apegados a valores estrangeiros. Todas as propostas, como é possível notar, estão relacionadas 

à visão nacionalista, porém crítica, da realidade brasileira.  

É preciso destacar também que Mário de Andrade, Sérgio Milliet e Rubens Borba de 

Moraes foram os intelectuais responsáveis pela estruturação do Departamento de Cultura de 

São Paulo, participando efetivamente da política cultural da cidade, como já haviam feito na 

Semana de 22. 

Em 1922, o movimento dos operários politizava-se, culminando na fundação do 

Partido Comunista do Brasil (PCB), constituído por representantes da intelectualidade e por 

dirigentes das lutas dos trabalhadores. 

Em meio a essas pressões e inquietações, era necessário adequar-se ao novo cenário. O 

fim da I Guerra Mundial (1914-1918) suscitou novos questionamentos ideológicos, políticos, 
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sociais e culturais, demonstrando que o país estava em busca de uma “identidade nacional” e 

que os problemas educacionais enfrentados estavam preocupando a nação.  

Em 1923 a população passa a utilizar um novo meio de comunicação de massa, o 

rádio, tendo sido inaugurada a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade. No 

ano seguinte, foi inaugurada a Rádio Clube do Brasil. Em 1926, foi a vez da Rádio Mairynk 

Veiga, seguida da Rádio Educadora, além de outras da Bahia, Pará e Pernambuco. Em meio a 

toda essa evolução, é criada, em 1925, a Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. 

Dentre os meios de comunicação da época, o cinema teve uma grande influência no 

processo modernizador, pois modificou condutas e costumes de consumo, anunciando o 

surgimento de uma sociedade de massa, cujas mulheres eram influenciadas pelos novos 

papéis femininos representados por meio dessa indústria cultural, papéis estes, por sinal, 

muito diferentes dos exercidos por suas mães na vida real. Propiciou-se, assim, o 

florescimento de uma nova cultura, em que a mulher construía um mundo idealizado e 

romântico, sob a influência hollywoodiana. 

Segundo Pinto (1999, p. 159), outros meios, como as revistas, apresentavam, 

repetidamente, artigos sobre jovens mulheres, identificando-as com a juventude e a 

modernidade entre si. Era uma imagem que se opunha frontalmente às mulheres do lar 

provinciano, arcaico, e que representava, antes de tudo, a mulher moderna, que trabalhava 

fora e que participava, ativamente, da vida pública. 

As transformações dos papéis femininos já haviam iniciado no século XIX no Brasil, 

por influência de movimentos europeus e norte-americanos, sendo que, em 1922, é fundada a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organização que reivindicava, entre outras 

exigências, o direito de voto e o de escolha de domicílio e de trabalho, independentemente da 

autorização do marido.  

Nessa época, a personagem objeto de nosso estudo, a senhorita Adelpha Camargo 

Rodrigues, posterior Adelpha Figueiredo, já havia concluído o curso superior de Cirurgiã 

Dentista e cursado música no Conservatório de Lausanne, na Suíça, passando mais de dois 

anos na Europa, onde obteve contato com culturas diferentes e ideais feministas. Apesar de ter 

exercido, no Brasil, a profissão de professora, entre 1916 e 1926 – profissão considerada 

como uma extensão das atividades domésticas –, Adelpha partiu, posteriormente, para os 

Estados Unidos, no intuito de formar-se em uma profissão quase desconhecida em território 

nacional. Retornando ao país, Adelpha revela-se uma mulher à frente de seu tempo, 
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desenvolvendo atividades profissionais e sociais que foram responsáveis por torná-la influente 

no Brasil e no exterior. 

Em meio a esses acontecimentos, São Paulo enfrentava uma rápida expansão urbana, 

seguida de um crescimento populacional. A produção ultrapassava a metade da produção da 

União, motivo que a fez ser denominada a “Locomotiva do Brasil” e que a fez conhecer, pela 

primeira vez, a expansão e a especulação imobiliária. Além disso, em 1926, São Paulo 

destacou-se no quesito transporte urbano, tendo recebido 50 ônibus Yelow Coach importados 

da Europa. Tudo isso fez com que a cidade paulista passasse de centro regional à metrópole 

nacional, tendo chegado, em 1928, a seu primeiro milhão de habitantes.  

Em meio a rebeliões e crises políticas, Mário de Andrade, que havia se tornado a 

figura central do movimento de vanguarda brasileiro, publica, em 1928, a obra Macunaíma, 

considerada um dos grandes romances modernistas do Brasil. Já o escritor José Américo de 

Almeida publica A Bagaceira, considerada o marco inicial do romance regionalista 

do modernismo brasileiro. A revista Antropofagia lança o Manifesto Antropófago (criado em 

1928), com texto do escritor Oswald de Andrade que, basicamente, reafirma os valores de seu 

primeiro Manifesto da Poesia Pau Brasil (criado em 1924), porém com teor mais político, 

apregoando o uso de uma “língua literária”, “não-catequizada”. Oswald afirma, em seu 

manifesto, que “só a antropofagia nos une”, propondo “deglutir” o legado cultural europeu e 

“digeri-lo” sob a forma de uma arte tipicamente brasileira. De acordo com Barbato Júnior 

(2004, p. 55), as conquistas modernistas não se restringiram à literatura, tendo sido, portanto, 

estendidas a vários campos culturais por meio da vocação pública dos intelectuais que 

estavam ancoradas ao momento de efervescência político-social. 

A crise de 1929, também denominada como a “Grande Depressão” e considerada o 

pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX, também atingiu o Brasil e 

evidenciou as falhas de estrutura econômica, principalmente a organização ruim e a falta de 

controle eficiente da produção, fatos estes que indicavam a necessidade inadiável de 

mudança. 

Nesse contexto, novas ideias, como a organização científica do trabalho, originada na 

Associação Comercial de São Paulo, eram mais do que bem-vindas, pois tinham o objetivo de 

“reunir e aplicar todos os conhecimentos indispensáveis para se retirar do trabalho humano, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1924
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


18 

 

 

 

com o mínimo de esforço e de risco, o máximo de proveito, quer para o empregado, quer para 

o empregador, quer para a coletividade”
1
. 

Em 1930, ocorre a crise econômica mundial, com o colapso da Bolsa de Nova York. 

No Brasil, eclode uma crise política e, ainda, a Revolução de 30, movimento armado e 

liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul que culminou com um 

golpe de Estado, o Golpe de 1930. Esse acontecimento depôs o presidente da 

república Washington Luís e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, do que 

sucedeu a chefia do “Governo Provisório” por Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930, 

data que marca o fim da República Velha. Após a Revolução de 30, como a elite se sentia 

prejudicada e sem poder, as oligarquias derrotadas iniciam o planejamento de uma 

contrarrevolução, objetivando a derrubada de Vargas, sendo São Paulo o principal núcleo 

revolucionário. 

Com o objetivo de “melhorar o padrão de vida dos que trabalham em São Paulo e no 

Brasil”
2
, por meio da difusão e introdução de processos de organização científica do trabalho 

e da produção, em junho de 1931, o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT) 

inicia suas atividades em São Paulo. Adelpha Figueiredo, nessa época atuando como 

bibliotecária do Mackenzie College, passa a colaborar, ativamente, com a Revista do IDORT, 

produzindo artigos sobre os diferentes tipos de biblioteca, seus objetivos, sua organização e 

sua importância como suporte para a educação nos diferentes tipos de instituições de ensino. 

O IDORT, portanto, “seria o único caminho que conduziria o país à igualdade das nações 

fortes e poderosas”, conforme as palavras de seu primeiro presidente, Armando Salles de 

Oliveira, presidente do jornal “O Estado de São Paulo”.  

Todos os acontecimentos gerados pela Revolução de 30, e que anularam o poder dos 

paulistas, evoluíram para uma segunda revolução, a Revolução Constitucionalista de 32, que 

surgiu em São Paulo e que objetivou a derrubada do Governo Provisório de Vargas e a 

promulgação de uma nova constituição para a nação. Foram 87 dias de combates, resultando 

em um total de mais de 900 mortos, sendo estimado, ainda, que centenas a mais de pessoas 

morreram, fato este que, contudo, não consta nos registros oficiais. Além desses 

acontecimentos, os operários reivindicavam por liberdade e dignidade, e a população clamava 

por acesso à escola.  
                                                                 
1 Disponível em: <http://www.idort.com/History.aspx?subjectId=743F81AF-E4BE-DC11-9D7D-

0014220BC504&langId=1&fatherId=1>. Acesso em: 27 set. 2011. 
2
 Disponível em: <http://www.idort.a2sitebox.com.br/portal.php/quem-somos/historico>. Acesso em: 29 set. 

2011. 
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Em meio a esse cenário, constatamos que a criação e a evolução dos cursos de 

Biblioteconomia, ocorridas entre as décadas de 30 e 40 e já com predominância da influência 

norte-americana, representaram parte do processo de modernização do país. São Paulo, a 

princípio, constitui-se em um centro de desenvolvimento e multiplicação dos métodos de 

ensino da Biblioteconomia moderna, fundando vários cursos que formaram profissionais 

oriundos de outros estados. 

Para Nascimento (1989, p. 101), “o primeiro curso de biblioteconomia eclode para 

socorrer uma nova estrutura burocrática cerceada e caracterizada pelas indústrias nascentes, 

reforçando a herança burocrática de Portugal”. Para a autora, passa a ocorrer uma necessidade 

da formação de uma burocracia, gerada pela necessidade sempre crescente da técnica, seja ela 

maquinaria ou organizatória. Essas ideias eram pertinentes aos países em desenvolvimento, a 

exemplo do Brasil, e estavam relacionadas à redivisão internacional do trabalho. Além disso, 

eram oriundas do sistema capitalista e se acentuaram após a segunda revolução industrial. 

Essa característica é verificada ainda nos dias de hoje, por uma ideologia baseada no 

predomínio da técnica como solução dos problemas e pelo uso crescente de tecnologias cada 

vez mais sofisticadas.  

É importante ressaltar que a derrota dos paulistas na Revolução de 32 coincidiu com o 

florescimento de instituições científicas e educacionais, como a Escola Livre de Sociologia e 

Política em 1933, destinada a formar técnicos para a administração pública, criada em 1933. 

Em 1934, Armando de Salles Oliveira inaugurou a Universidade de São Paulo e, em 1935, o 

município de São Paulo ganhou, na gestão do prefeito Fábio Prado, o seu Departamento de 

Cultura e de Recreação. 

A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em 30 de 

julho de 1938, consiste em um fato relevante a ser citado, pois ocorreu durante a ditadura 

de Getúlio Vargas com a finalidade de criar mecanismos que viabilizassem a reforma 

administrativa e que racionalizassem o serviço público, separando-o da influência política. A 

função desse órgão era criar a integração entre os diversos setores da administração pública, 

promover o aperfeiçoamento do pessoal por intermédio da criação de cursos para esse fim e 

estabelecer o sistema do mérito para a seleção de funcionários, com a escolha por meio de 

concursos públicos.  

O DASP elaborou o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos do Brasil, com a 

fixação de deveres e direitos dos servidores, e teve um papel crucial na formação profissional 

http://www.sampa.art.br/biografias/armandosalles/
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por meio de cursos de especialização ou estágios, formando pessoas que marcaram a vida 

bibliotecária do país. 

Para Nascimento (1989, p. 110), os dilemas sociais, políticos e econômicos que 

fizeram parte da sociedade brasileira representaram um período incubatório do processo 

burocratizante, que influenciou na formação e atuação do bibliotecário brasileiro: 

  

A implantação e evolução dos cursos de Biblioteconomia se apresentam como uma 

faceta do desenvolvimento da ideologia neocapitalista, ou seja, do espírito 

“modernizante”. Nesse sentido, é na mudança e desenvolvimento da formação social 

brasileira que devemos buscar as condições e motivações para a criação e expansão 

desses cursos [...]. 

 

 

5.2 Características da Educação  

 

Após a I Grande Guerra Mundial, o problema educacional brasileiro ficara mais 

evidente, passando a preocupar os dirigentes do país. Conforme Teixeira (1976, p. 65), 

tentou-se reproduzir, no país, escolas nos moldes das que existiam nos países desenvolvidos, 

sem, contudo, considerar que não tínhamos nem dinheiro para mantê-las, nem cultura 

tradicional para perpetuar. Assim, as tentativas de manter tais modelos estrangeiros não 

prosperou, mas a ideia de que tínhamos de alfabetizar o povo brasileiro tornara-se um objetivo 

que precisava ser alcançado. 

A década de 1920 foi uma época de ebulição política e social que resultou na 

revolução de 30. Segundo Teixeira (1976, p. 66), a educação gerou o conflito e o debate entre 

“educação” e “alfabetização”. Por um lado, certos grupos de educadores acreditavam que 

deveríamos lutar por uma educação escolar mais adequada, já em processo, embora lento, 

enquanto outros grupos achavam que o importante era alfabetizar. 

Para Teixeira (ibidem, p. 93), a educação escolar existente na época não penetrava, 

profundamente, nenhuma grande camada popular, caracterizando-se por uma educação 

destinada à elite, atendendo apenas os filhos de pais em boa situação econômica. 

Em 1922, Antonio Carneiro Leão, educador, professor e escritor brasileiro, inicia uma 

reforma educacional no Rio de Janeiro. Em 1923, o educador Lourenço Filho inicia um 

movimento renovador no Ceará. Em 1924, é criada, pelo idealista Heitor Lira, a Associação 

Brasileira de Educação (ABE) com o objetivo de congregar educadores, professores e 

interessados no debate de assuntos ligados à educação e à cultura. Em 1925, ocorre a Reforma 
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Rocha Vaz, que objetivou uma reorganização do ensino secundário e superior. Em 1927, o 

educador Francisco Campos realiza, no Estado de Minas Gerais, uma reforma educacional. E 

em 1928, Fernando de Azevedo, sociólogo, professor e educador, realiza uma reforma 

educacional no Distrito Federal, inaugurando, assim, uma nova política de educação no 

Brasil. 

Com relação à ABE, vale ressaltar que ela foi fundada considerada um marco 

importante para a educação, pois passou a congregar os educadores, pondo-os em contato uns 

com os outros, abrindo oportunidades para debates sobre doutrinas e reformas e convocando-

os a participar de congressos e de conferências de educação. Essa sociedade, a primeira a 

instituir-se no Brasil, com caráter nacional, foi um dos instrumentos mais eficazes de difusão 

do pensamento pedagógico europeu e norte-americano. 

Das reformas educacionais da década de 1920, Azevedo (1976, p. 157) considera a do 

Distrito Federal a mais importante por ter despertado, no Brasil, a consciência educacional e, 

consequentemente, por ter inaugurado uma nova política educacional. Não foi uma reforma 

de superfície, mas uma reforma radical, montada para uma civilização industrial, levando em 

consideração o sentido da vida moderna e das necessidades nacionais. 

Porém, apesar de todos os movimentos e reformas, a educação básica pouco conseguia 

obter progressos ou melhorias na batalha contra o analfabetismo, enquanto as pesquisas 

científicas contavam com o empenho de pouquíssimos abnegados de alguns institutos e 

museus, como o Museu Nacional e Manguinhos, no Rio de Janeiro; o Museu Paulista, 

Butantã, Biológico e Agronômico, em São Paulo, entre outros. 

De acordo com Teixeira (2000, p. 226), enquanto a higiene, o saneamento e a saúde já 

recebiam alguma atenção, a promoção da educação, da ciência e da cultura, como aspirações e 

direitos universais e conquista da modernidade, não estava entre as prioridades da política, 

pois suas elites podiam obter o que havia de melhor diretamente das fontes europeias. Os 

governantes consideravam também inútil ensinar alguma coisa séria a “um povo feito de 

conluio de selvagens inferiores, colonizadores oriundos da gente mais vil da metrópole e 

negros boçais e degenerados”. Uma definição chocante, porém comum na época; palavras do 

literato José Veríssimo (apud PAULILO, 1998, p. 83). 

De acordo com Souza (1990, p. 41), a luta pela escolarização foi cercada por 

dificuldades, devido à desatenção e ao pouco caso das autoridades. Esse fato era decorrente da 
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visão da classe dominante que tinha a escola como um instrumento perigoso para a classe 

trabalhadora, pois poderia instrumentá-la para reivindicações e cobrança de direitos. 

O Brasil começa a viver seus tempos modernos no século XX que, segundo Souza 

(ibidem, p. 40), consiste em “uma etapa em que explode barulhento e rápido, o surdo e lento 

processo de represamento de energias”. Em uma época fortemente caracterizada por um 

processo de industrialização crescente, em que a atividade industrial já superava a agrícola, a 

falta de escolarização poderia acarretar em problemas na produtividade. 

As escolas de qualidade, em sua maioria, eram dirigidas por religiosos, 

comprometidos com a educação e a formação da classe dominante. Conforme Teixeira (1976, 

p. 94), antes de 1930, o sistema educacional da elite brasileira era um sistema particular de 

ensino secundário, de caráter acadêmico e intelectualista, com imitação do sistema francês de 

ensino, seguido das escolas de profissões liberais, estas, em sua maioria, públicas e gratuitas. 

De nada valia ter uma educação superior, pública e gratuita, antecedida de uma escola 

secundária privada e paga e considerando que a gratuidade era aparente, pois as escolas 

superiores eram localizadas em alguns poucos centros urbanos, obrigando as famílias a 

deslocar e manter seus filhos nestes locais. 

A década de 1920 também é marcada como a década das propostas e das reformas em 

prol da educação. Não havia ainda um sistema organizado de educação pública, como é hoje a 

rede de ensino controlada pelo Ministério da Educação e do Desporto. Em 1920, Sampaio 

Dória, político, jurista, educador e Diretor-Geral da Instrução Pública (1920-1924), coordenou 

várias reformas de ensino em São Paulo, tentando reconduzir a educação para novos métodos 

de ensino. Nessa época, o índice de analfabetos, englobando todas as idades, era de 75%, 

sendo que, dentre os que tinham 15 anos, esse índice atingia 65%. 

Outros fatores nessa década, que contribuíram para a difusão e a conservação da 

cultura, transformando mentalidades e hábitos acima de classes e fronteiras, foram, sem 

dúvida, o cinema e o rádio, sendo que este último, considerado o veículo de transmissão mais 

popular e de maior alcance, passou a colaborar na formação de opinião e nas mudanças de 

comportamento de um povo multicultural em processo de modernização. 

Voltando à questão da educação, até meados de 1925, o ensino brasileiro era 

caracterizado por um ensino primário de razoável organização, com proporções reduzidas, 

atendendo, na maior parte, a pequena classe média. Tratava-se de um ensino secundário 
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oferecido predominantemente em instituições privadas com e poucas escolas superiores, 

divididas entre o patrocínio oficial e o privado. 

De acordo com Azevedo (1976, p. 205), ao se ter acrescentado a todos esses elementos 

propulsores da difusão de cultura a ação exercida na época pelas sociedades literárias, pelas 

numerosas associações de intercâmbio cultural e pelas exposições e congressos de todos os 

tipos (científicos, técnicos e pedagógicos), foi possível simplificar, coordenar e organizar, 

mais logicamente ou mais economicamente, todo o sistema de ensino e de cultura. 

Podemos ainda atribuir, de acordo com o importante educador Fernando de Azevedo 

(ibidem, p. 206), que, desse movimento de expansão cultural, verificado na época – com o 

qual se alargaram nossos costumes e nossas maneiras de pensar e de sentir –, propagou-se por 

toda a parte o gosto da leitura, sendo que um dos índices mais expressivos foi, certamente, o 

impulso que tomaram as bibliotecas públicas no país. A análise ainda que sucinta, do 

movimento bibliotecário, para o qual tão eficazmente concorreram as novas teorias 

pedagógicas e uma consciência mais viva do papel das bibliotecas, como elemento auxiliar da 

educação, não nos revela apenas um crescimento numérico dessas instituições, mas um 

esforço, notável em alguns centros como São Paulo, para reorganizá-las no sentido de torná-

las mais úteis e acessíveis ao público. 

Para Azevedo, o livro adquire uma “nova função”, a partir da renovação dos métodos 

escolares, passa a ser “um instrumento de trabalho”, suscetível de satisfazer à multiplicidade 

de interesses dos estudantes. Sugere ainda a necessidade da produção didática de livros para 

cada matéria, os quais iriam despertar o gosto e o interesse pela leitura: 

 

 

[...] O livro de texto, na escola tradicional, e o livro escolar, na educação nova, 

distinguem-se apenas por uma diferença fundamental de função. Êle não 

desaparece da escola nova, mas assume uma “nova função”, tão importante, tão 

larga e tão profunda, que já não bastaria, para cada matéria, o único livro: o livro 

de leitura, o livro de texto. Já será preciso que se multipliquem os livros sobre cada 

matéria, para que o escolar possa manuseá-los quando necessitar, utilizando-os 

como “instrumentos de trabalho” e auxiliares, aos quais tem de recorrer para obter 

dados e informações, esclarecer dúvidas, recolher material de estudo e de reflexão, 

e “por simples prazer” [...] (AZEVEDO, 1953, p. 192, grafia original). 

 

 

Em discurso pronunciado em 1933, Azevedo, então Diretor Geral da Instrução 

Pública do Estado de São Paulo, destaca ainda a importância das bibliotecas escolares para a 
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renovação dos métodos escolares, nas quais os alunos passam a ter acesso a uma variedade 

de livros, possibilitando a pesquisa e a liberdade de estudo: 

 

 

[...] com a renovação dos métodos escolares, as bibliotecas tomaram um impulso 

vigoroso e ganharam não só em extensão, multiplicando-se por toda parte, em 

escolas de todos os graus e categorias, mas em linha vertical, renovando-se e 

aperfeiçoando-se, para se tornarem cada vez mais acessíveis, atraentes e utilizáveis 

sob o influxo das novas idéias de educação. Mas se examinarmos a questão de 

perto, não nos pode surpreender esse isocronismo dos dois movimentos, paralelos e 

sincronizados, o da renovação educacional, de um lado, e o das bibliotecas 

escolares, de outro, desenvolvendo-se segundo o mesmo ritmo e na mesma direção. 

É que, com a renovação das técnicas de ensino, que rejeita a rígida disciplina de 

livros padronizados, de leitura e de texto, se alarga cada vez mais o campo de 

estudos, de investigação e de trabalho que oferecem as bibliotecas, onde o aluno, 

libertado do livro de texto, do “livro único”, vai encontrar, acessível, para o seu 

benefício e prazer, uma variedade sempre renovada de livros suscetíveis de 

satisfazer à multiplicidade de seus interesses, de seus gostos, de suas aptidões e de 

suas necessidades (idem, ibidem, p. 195, grafia original). 

 

 

 

 As novas diretrizes do aprendizado escolar rejeitavam, na época, a disciplina rígida 

dos livros padronizados. A biblioteca, nesse sentido, cumpriria o papel de espaço onde a 

variedade substituiria o livro único, onde seria possível satisfazer as expectativas dos 

usuários, os quais poderiam ler não o livro que lhes fosse imposto, mas, sim, aqueles que 

lhes agradassem, que lhes interessassem, por atenderem melhor seus gostos, suas tendências 

e necessidades. Para o autor, o livro é considerado como mais um elemento de cultura. 

Adelpha Figueiredo, personagem objeto de nosso estudo, então bibliotecária do 

Mackenzie, expressou, na época, sua opinião sobre a importância da biblioteca escolar para 

os novos métodos educacionais: 

 

 

[...] Como poderá a bibliotheca ajudar a realização destes objectivos [educacionais]? 

Vejamos: 

1. Antigamente ensinava-se um grupo por meio do processo de recitativo por 

perguntas e respostas. O alumno decorava páginas de um livro e o professor 

indagava do conhecimento, seja fazendo perguntas sobre o texto, seja inquirindo 

directamente se elle tinha comprehendido, Dava-se algum exercício sobre a matéria 

ensinada. O trabalho individual era obrigatório, não havendo possibilidade de 

trabalho em grupo. 

2. Hoje o ensino se faz por debates entre os alumnos, duas são as maneiras 

empregadas: discussão geral da classe, ou divisão da classe em pequenos grupos de 

discussão. [...] O serviço do professor é de excitar a curiosidade do alumno, 



25 

 

 

 

apresentando questões a resolver, indicando “livros”, e não um livro, que tratem do 

assumpto. 

3. Pondo os alumnos em contacto com os livros a bibliotheca está exercendo a sua 

funcção na escola que é tornar-lhes possível o estudo independente, a pesquiza 

dentro do grupo. Ainda está abrindo deante dos olhos ávidos de curiosidade do 

estudante, o campo sem fim da possibilidade de pesquiza. [...] É preciso que a 

bibliotheca, fornecendo livros aos estudiosos seja de facto o manancial de luz e da 

sciencia! (O NOTICIÁRIO MACKENZISTA, 22/04/1932, grafia original). 

 

 

Podemos concluir que a biblioteca escolar demonstrou ser essencial à educação, pois 

os alunos passaram a ter acesso ao acervo, não estavam mais limitados a um só livro, o qual 

deviam decorar. O livro imposto, que se lê por necessidade e se abandona com prazer 

passava a ser substituído por livros que seriam fontes de informação, que serviriam de 

estímulos, de recreio e de reflexão.  

As bibliotecas públicas vieram a enriquecer esse universo, permitindo à população o 

acesso à cultura, em uma amplitude muito maior, sem restrições. 

 

 

5.3 O livro no Brasil 

 

Apesar dos debates entre historiadores sobre a possibilidade de a primeira gráfica 

brasileira ter sido introduzida pelos holandeses no Recife, verificamos, nos estudos de Mello 

(1972, p. 330), que não foram localizadas provas conclusivas sobre esse fato. Entretanto, é 

possível que tenha existido, nesse local, uma pequena oficina, que foi fechada em 1706, por 

Ordem Régia. No caso do primeiro livro brasileiro, ainda conforme Mello (ibidem, p. 332), o 

título é “Música no Parnaso em quatro coros de rimas portuguesas, castelhanas, italianas e 

latinas, etc.”, do poeta baiano Manoel Botelho, tendo sido impresso em Lisboa, em 1705. 

Para Mello (ibidem, p. 333), as tentativas de instalação de tipografias no Brasil, entre 

1706 e 1747, não devem ser consideradas, visto ter chegado de Lisboa, após algumas 

tentativas, uma ordem para que qualquer oficina fosse fechada no Brasil, pois não eram 

convenientes na colônia naquele momento. Dessa maneira, o país foi conhecer a arte 

tipográfica somente após o decreto de criação da Impressão Régia, pelo Príncipe Regente D. 

João, em 13 de maio de 1808. Nessa data, ocorreu a abolição das medidas proibitivas da 

liberdade de pensamento por meio da palavra escrita. Contudo, a implantação da Impressão 

Régia não significou a liberdade de pensamento, sendo ela, assim, somente o ponto de partida 
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para a exteriorização das ideias da época.  Quem desejasse imprimir qualquer manuscrito, 

deveria apresentá-lo à junta direta, acompanhado de um requerimento, para somente depois de 

aprovado ser impresso.   

Cabia à Impressão Régia, localizada no Rio de Janeiro, imprimir, exclusivamente, toda 

a legislação, os papéis diplomáticos originados nas repartições do Real Serviço e também 

todas as demais obras. Seu nome foi mudando ao longo da história até receber, em 2000, a 

atual denominação, Imprensa Nacional. 

 

 

 

Figura 1: Prédio da Impressão Régia no Largo da Carioca, Rio de Janeiro, destruído em 1940. 

Fonte: Jornal do Brasil: http://www.jblog.com.br/rioantigo.php?itemid=17019. 
 

 

 

A tipografia, considerada a invenção mais revolucionária da humanidade, criara 

condições adequadas para a difusão de ideias de toda a ordem, portanto, era controlada, nessa 

época, em território nacional. Para Azevedo (1976, p. 204), o desenvolvimento da cultura e da 

imprensa na forma de livro, revista e jornais, contribuiu, definitivamente, para a disseminação 

e a acessibilidade de ideias, sentimentos e aspirações. Podemos considerar as publicações 

como veículos difusores de cultura, pois, ao atingirem as massas, transformam-nas e, por 

conseguinte, dotam-nas de conhecimento. 

Conforme Hallewell (2005, p. 311), a I Guerra Mundial (1914-1918), teve efeito 

estimulante sobre a indústria brasileira, pois os produtos locais foram substituindo os produtos 

http://www.jblog.com.br/rioantigo.php?itemid=17019
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importados não disponíveis, ocasionando o crescimento da indústria manufatureira e 

beneficiando a atividade editorial, que se encontrava desalentadora. 

Na década de 1920, os pontos de vendas de livros eram poucos e estavam 

concentrados nos bairros mais ricos do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo que ofereciam 

basicamente livros importados, oriundos, sobretudo, de Portugal e da França. A maioria das 

obras editadas no Brasil eram livros didáticos, de Direito e Legislação; livros de autores 

consagrados, como Machado de Assis, José de Alencar e Coelho Neto eram impressos em 

Paris ou no Porto. 

Até 1914, os livros brasileiros eram impressos, na grande maioria, em editoras 

europeias. No Brasil, não existiam editoras especializadas, a maioria das oficinas eram 

constituídas de tipografias que não suportavam uma demanda industrial, como se caracteriza a 

indústria do livro. Conforme Gomes (1983, p. 40), até mesmo livros de natureza didática eram 

impressos no exterior, devido às deficiências técnicas de impressão, sendo que São Paulo 

progrediu muito em relação aos demais estados em 1920; contabilizando cerca de 20 editoras, 

lançando 203 títulos neste ano, com uma tiragem de 900.000 exemplares, sendo 2/3 de livros 

didáticos e os demais de literatura. 

Para Hallewell (2005, p. 311), os autores que quisessem ter suas obras editadas 

deveriam encomendá-las diretamente aos impressores e, depois, incumbir-se da distribuição, 

ou seja, quem quisesse ser lido, que pagasse a impressão e tratasse da divulgação. 

Monteiro Lobato é considerado um personagem de grande importância para a 

atividade editorial da época, pois lançou grandes inovações e empenhou-se com afinco para 

efetivar grandes mudanças no ramo editorial. Foi o personagem central da literatura paulista e, 

talvez, do Brasil, destacando-se, ainda, como editor ao utilizar técnicas audaciosas e 

inovadoras de marketing e inovação gráfica. 

Quando surgiu a “Revista do Brasil”, os contos de Lobato alcançaram grande 

notoriedade, sendo que, em agosto de 1917, ele financia a edição de sua própria obra, o livro 

Saci-Pererê, impresso nas gráficas de “O Estado de São Paulo”, título que esgotou em dois 

meses, após o lançamento. Assim ocorreu com outras obras de Lobato, que apresentavam 

natureza revolucionária, oportuna e persuasiva. O sistema de distribuição do livro foi 

totalmente arquitetado pelo escritor, que investiu no marketing do produto, modificou 

totalmente o padrão editorial existente, alterando o aspecto interno quanto o externo das 

publicações (capa, ilustrações, tipo de letra, etc.). 
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De acordo com Hallewell (2005, p. 317), quando o livro Urupês foi lançado em 1918, 

Lobato exaltou o nacionalismo brasileiro, desempenhando um papel relevante no 

abrasileiramento da linguagem literária, sendo bem aceito pelo povo mais modesto. 

Preocupado com os problemas do país, Lobato adotou uma mensagem nacionalista, que 

ganhou significação na história cultural do Brasil. Podemos atribuir a ele a criação de uma 

indústria editorial nacional, pois a partir de Urupês, criou um mercado editorial e transformou 

o estilo em que os livros eram escritos. 

Como havia percebido o quanto a atividade editorial era mal organizada no Brasil, 

Lobato adquiriu, em 1918, a “Revista do Brasil” e passou a publicar obras de autoria de novos 

talentos. Encomendou máquinas no exterior, introduziu inovações técnicas e dinamizou o 

processo de distribuição, levando o livro aos lugares mais distantes do território nacional. 

Toda essa revolução editorial atribuída ao escritor é percebida não só pela quantidade da 

produção, mas, também, pela qualidade das publicações como confecção gráfica. 

Ainda segundo Hallewell (ibidem, p. 323), na década de 1920, a produção editorial de 

São Paulo começava a ameaçar a hegemonia cultural e intelectual do Rio de Janeiro, 

encontrando, no Movimento Modernista, uma forma de revolução artística, sendo Urupês 

considerada a inspiração exemplar, mas não reconhecida pelos modernistas. Esse não 

reconhecimento ocorreu provavelmente devido às suas desavenças com o movimento, pois ele 

havia demonstrado, publicamente, sua insatisfação com a pintura de Anita Malfati, 

desclassificando sua arte. Para os modernistas, Lobato tornou-se o símbolo de uma literatura 

ultrapassada, sem originalidade, presa a critérios estéticos naturalistas-realistas sem o menor 

apego à realidade histórica brasileira.  

Monteiro Lobato sofreu muitas vicissitudes em seus negócios editoriais em 1924, 

porém, ainda assim, é considerado um empreendedor que lançou a semente da indústria do 

livro no Brasil e que introduziu o hábito de leitura nas camadas sociais menos abastadas. 

Autor de muitos livros e importantes traduções, Lobato ficou mais conhecido pelo conjunto 

educativo de sua obra de livros infantis, que constitui a metade de sua produção literária. 

O Modernismo, movimento que lutava pelo rompimento com os antigos padrões 

culturais e que promovia a descentralização da inteligência, sistematizando assim uma cultura 

nacional, exigia da inteligência “estar ao par do que se passava nas numerosas Cataguases”,  

assim se referindo Mário de Andrade ao grupo verde-amarelista, fundado em 1926, que reunia 

escritores na pequena cidade mineira de Cataguases. Na visão de Mário de Andrade, a grande 
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herança daquele acontecimento está na área da pesquisa. Podemos, assim, tecer um paralelo 

com os efeitos da descentralização da inteligência e sua repercussão no movimento nacional 

das editoras provincianas. 

A Livraria José Olympio não era mais a única a publicar as obras dos escritores do 

país. Outras editoras surgiam, como a Globo, a Nacional, a Martins, a Guaíra, que publicavam 

obras dos escritores regionais. 

O Movimento Modernista, que recebeu a repulsa da burguesia, e foi muito criticado, 

conseguiu o que almejava, divulgou para o país que um grupo de artistas e escritores lutavam 

pelo rompimento com antigos padrões culturais e pelo abrasileiramento de nossa cultura. 

O momento de contestações sociais em que o país vivia, após a I Guerra Mundial, 

gerou, na população, uma fermentação de ideias, fazendo surgir novas propostas culturais que 

tinham, como ideal, derrubar os velhos modelos acadêmicos e impor a criação de um espírito 

novo, impulsionador da remodelação da inteligência nacional, que foi também destruidor. 

Uma destruição que continha os “germes da atualidade’, maneira esta como Mário de 

Andrade (1990, p. 26) se referia ao Modernismo e aos protagonistas desse movimento. 

Nesse contexto, a difusão da imprensa brasileira e o lançamento de livros, jornais e 

revistas de todos os tipos foram, na década de 1920, os elementos propulsores da difusão 

cultural, colaborando para o desenvolvimento da população. Nesse período, a produção 

literária aumentou ano a ano, crescendo, por conseguinte, a necessidade de reunir, organizar e 

disponibilizar todo o material produzido. No entanto, a atividade editorial, de abrangência 

nacional, obteve maior impulso somente após a Revolução de 1930, com a multiplicação das 

casas editoriais. 

Podemos concluir que os movimentos culturais, as reformas educacionais da época e a 

adoção de novas teorias pedagógicas, certamente despertaram na população brasileira uma 

consciência mais viva sobre a importância do livro e do papel das bibliotecas, como elemento 

auxiliar da educação e aquisição de cultura, fortalecendo assim a indústria editorial. 

Nossa personagem e objeto de estudo, Adelpha Figueiredo, professora da Escola 

Americana do Mackenzie desde 1916, conviveu em meio às transformações sociais e culturais 

que São Paulo impunha a seus habitantes na década de 1920. Ela teve acesso aos livros desde 

cedo, pois seu pai possuía uma vasta biblioteca humanista e transmitiu aos filhos o gosto pela 

leitura.  
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Em época de multiplicação das casas editoriais, Adelpha teve oportunidade de 

divulgar os benefícios da leitura nos diversos meios de comunicação a que obteve acesso, 

como “O Noticiário Mackenzista”, publicação dirigida aos alunos e professores do 

Mackenzie, os artigos de jornais e revistas da época e a Rádio Educadora Paulista, onde 

palestrou, frequentemente, sobre o tema “Por que ler?” (RÁDIO EDUCADORA PAULISTA. 

Folha da Manhã, 08 mar.1932, p. 11). 

Apesar do crescimento do mercado editorial, os autores nacionais ainda não atingiam a 

grande população em 1950, como é possível constatar em entrevista concedida por Adelpha 

Figueiredo: 

 

 

Da Sra. Adelpha Rodrigues de Figueiredo, que está dirigindo a Biblioteca 

Municipal, durante as férias do Sr. Sérgio Milliet, colhemos o seguinte depoimento: 

– “Não pode haver desinteresse do povo, pelas coisas da cultura. O movimento da 

Biblioteca Municipal cresce dia a dia. [...] Diariamente, cerca de oitocentas pessoas, 

de todas as condições sociais, passam pelas salas da Biblioteca. E mais oitocentas se 

servem da Biblioteca Circulante. Não acredito que o povo esteja desdenhando o 

livro. Acho, isso sim, que o povo não pode comprá-lo.” 

– “Nossos escritores não escrevem para o povo. Daí a dificuldade de venda de suas 

obras. Preferem os nossos intelectuais doutrinar para uma pequena elite, esquecidos 

de que o livro precisa atingir a grande massa. Em minha opinião, apenas três dos 

nossos escritores escrevem para o grande público: Érico Veríssimo, Jorge Amado e 

José Lins do Rego.  

– “É preciso cumprir o que determina o artigo 171 da Constituição Federal, de 

acordo com o qual, “é dever do Estado amparar a cultura. Precisamos de bibliotecas 

circulantes em todos os municípios. E precisamos ainda mais de isentar o comércio 

de livros, de todos os impostos, quer federais, estaduais ou municipais. Por incrível 

que pareça, no município de São Paulo, o livro no que diz respeito a impostos, paga 

o mesmo que as cartas de jogar e os artigos de carnaval” (A CRISE DO LIVRO 

AFETA O PROBLEMA DA EXPANSÃO CULTURAL, Folha da Manhã, 23 jul. 

1950, p. 1). 

 

 

Como é possível constatar, para Adelpha, o povo interessava-se pela cultura e pelos 

livros, todavia o acesso era ainda deficiente, tanto por questões econômicas, visto o valor do 

livro ser alto, como pela falta de produções literárias que atingissem a grande massa.  
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5.4 Bibliotecas no Brasil 

 

Nesta seção, faremos uma breve retrospectiva do surgimento das bibliotecas 

brasileiras. Até a chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, de acordo com 

Moraes (1943, p. 32), as únicas bibliotecas que existiam na Colônia eram as dos conventos, 

como os conventos da Ordem Beneditina; já as bibliotecas dos conventos jesuítas 

dispersaram-se após a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, ordenada pelo Marques de 

Pombal em 1759. 

No Brasil, como ocorria na Europa, era o convento quem ensinava a ler e a escrever. 

Os livros só circulavam no meio religioso. Fora dos conventos, não havia livros, com exceção 

de pessoas letradas, de boa posição econômica, formados na Europa, que traziam de lá suas 

obras. 

Somente após a chegada da família real, mais precisamente em 1810, é que vem de 

Portugal a primeira parte da célebre coleção de livros, fato este que representará o início da 

Biblioteca Nacional.  

Conforme Moraes (ibidem, p. 33), na Bahia, em 1811, o Conde dos Arcos funda a 

primeira biblioteca pública e três anos mais tarde, a Biblioteca Real, instalada no Rio de 

Janeiro é disponibilizada à população. Assim, o autor define o término do período medieval 

das bibliotecas brasileiras. 

No período do Segundo Reinado (1831-1889), o Brasil ainda sofria influências 

europeias das bibliotecas populares: é a fase das bibliotecas dos Liceus Literários, das 

Sociedades Beneficentes e dos Gabinetes de Leitura. Muitas dessas bibliotecas foram criadas 

e beneficiadas pelos barões ou fazendeiros que desejavam levar o progresso à sua cidade para 

transformá-la em um centro de cultura. Contudo, com o tempo, a maioria dessas bibliotecas 

desapareceu ou, então, seus acervos deterioraram-se por se encontrarem em mãos de 

amadores. 

No período de 1890 a 1930, devido à baixa produção editorial do país, não se exigiam 

grandes esforços para organizar os poucos títulos editados. Além disso, a formação sócio-

cultural brasileira não motivava a criação de bibliotecas (GOMES, 1983, p. 59). A maioria da 

população era de analfabetos e mantinha-se marginalizada das questões políticas, econômicas 

e sociais do país. A maioria das bibliotecas concentrava-se na região Sudeste, sendo grande 

parte em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.  
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De acordo com Gomes (1983 p. 65), o descaso do governo pela instrução pública, 

fruto do sistema político oligárquico que não queria desviar a população da sua condição rural 

e analfabeta, refletiu nas bibliotecas escolares, sendo que, em 1920, o atendimento escolar era 

o mesmo que em 1909, encontrando-se aí a causa de ter sido pouco aumentada a criação de 

bibliotecas escolares, de 1909 a 1920, denotando assim o descaso do governo pela instrução 

pública na Primeira República. 

Já entre as décadas de 1920 e 1930, podemos verificar um aumento da quantidade de 

bibliotecas de escolas particulares, fato atribuído a um ensino destinado às classes mais 

abastadas, de uma elite privilegiada. Aliás, nesse período, até a escola pública poderia ser 

caracterizada como seletiva e para poucos alunos. É nessa época que constatamos o 

crescimento da Biblioteca do Mackenzie, existente na Instituição desde 1886, sendo que, em 

1923, é que a instituição inicia a construção de um edifício próprio para a biblioteca. Quando 

o prédio é finalizado em 1926, a notícia é divulgada em vários meios de comunicação, 

culminando com a vinda de uma bibliotecária norte-americana, encarregada da organizar o 

acervo e de preparar Adelpha Figueiredo para concorrer à bolsa de estudos de 

biblioteconomia nos EUA. 

Depois das bibliotecas escolares, podemos considerar que as bibliotecas especializadas 

e populares foram as mais significativas em números; sendo consideradas para tal, as 

bibliotecas de agremiações e associações, frequentadas por funcionários públicos, empregados 

do comércio, intelectuais, entre outros. Estas bibliotecas foram identificadas também em 

órgãos públicos que necessitavam dos serviços de uma biblioteca; porém, de acordo com 

Gomes (ibidem, p. 76), as bibliotecas não foram localizadas nos setores industrial e 

econômico, este fato denota a pouca evolução dos setores na época. 

Quanto às bibliotecas públicas, pouquíssimas foram criadas nas décadas de 1920 e 

1930, fato atribuído ao alto índice de analfabetismo no país, o que não forçava a demanda 

para a criação de bibliotecas públicas. 

Podemos constatar, segundo os estudos de Gomes (ibidem, p. 85), que as bibliotecas 

existentes no período compreendido de 1890 a 1930, eram agências de instituições sociais de 

uma sociedade subdesenvolvida e dependente; contemplavam as necessidades de segmentos 

dessa sociedade, que tinha um caráter elitista. Essas bibliotecas serviram, a exemplo da 

educação, de meio de promoção social e aperfeiçoamento pessoal. 
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Segundo Azevedo (1976, p. 206), em 1912, o Brasil possuía 456 bibliotecas; em 1929, 

o número era de 1.527 e, em 1935, esse montante subiu para 2.312, excluindo-se as escolas 

primárias. Em 1938, as bibliotecas públicas ou semipúblicas, existentes nos municípios das 

capitais e mantidas pelos governos e por instituições particulares, elevaram-se a 192, sendo 

que, destas, 48 estavam em Porto Alegre; 47 em São Paulo; 17 em Recife; 14 em 

Florianópolis; 13 em Salvador e as restantes espalhadas por outras capitais. 

As estatísticas das obras consultadas em bibliotecas públicas da época demonstraram, 

segundo Azevedo (ibidem, p. 207), não, somente, um notável alargamento de cultura e uma 

maior variedade de tendências e ambições intelectuais, como, também, o interesse crescente, 

sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelas obras norte-americanas. Esse interesse se 

explica graças à influência das ideias norte-americanas no movimento de renovação 

educacional, principalmente depois da guerra (1939), à política pan-americana, à penetração 

dos romances de autores anglo-saxônicos, à exibição de grandes filmes e, sobretudo, à 

criação, em 1938, de instituições como o Instituto Brasil-EUA, fundado no Rio de Janeiro, e a 

União Cultural Brasil-EUA, inaugurada em São Paulo, nesse mesmo ano. Essas instituições 

foram criadas com a finalidade de facilitar a cooperação intelectual entre os dois países e de 

promover um melhor conhecimento por meio de conferências, exposições, dentre outras 

iniciativas culturais. 

Constatamos que o movimento bibliotecário brasileiro adquiriu maiores proporções na 

cidade de São Paulo, cujo governo criou, em 1935, no Departamento de Cultura, a Divisão de 

Bibliotecas, a que estavam subordinadas a Biblioteca Pública Municipal, a Biblioteca Infantil 

e a Escola de Biblioteconomia. Esse departamento foi concebido por um grupo de intelectuais 

revolucionários da época, como Paulo Duarte, Sérgio Milliet e Mário de Andrade, tendo sido 

Duarte autor do primeiro anteprojeto enviado a Fábio Prado, então prefeito de São Paulo, em 

1935. Pelo Ato nº 861, o Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura Municipal de 

São Paulo foi criado tendo, como primeiro diretor, Mário de Andrade.  

Os idealizadores do Departamento de Cultura alimentavam um sonho antigo, a criação 

de uma instituição de “estudos de coisas brasileiras e de sonhos brasileiros”. Esperavam 

somente pelas condições políticas favoráveis, pois eles mesmos não possuíam dinheiro para 

investir nestes sonhos, senão o governo. O grande articulador para a criação deste 

departamento foi Paulo Duarte, intelectual de grande influência, que na época exercia a 

função de Deputado Estadual e chefe de gabinete do prefeito Fábio da Silva Prado. 

http://www.prodam.sp.gov.br/dph/acervos/mario.htm
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Segundo Gropp (1940, p. 208), um fator que veio aumentar o interesse pelas 

bibliotecas foi o movimento educacional no Brasil, pois as bibliotecas constituem um 

elemento auxiliar da educação. O crescente interesse pelas novas teorias educacionais e o 

progresso em relação às finalidades da escola envolvem, consequentemente, a necessidade de 

livros e outras fontes de informação, os quais, por sua vez, necessitam de uma biblioteca bem 

organizada e equipada. 

Podemos concluir que, com o Departamento de Cultura, as mudanças haviam 

começado. As melhorias das condições das bibliotecas públicas ocorreram também devido à 

criação do Instituto Nacional do Livro (INL), durante o governo Vargas, sob o Decreto-Lei nº 

93, de 21 de dezembro de 1937, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, comprometido 

com a formação cultural da população.  

O INL tinha, como finalidade, propiciar meios para a produção e o aprimoramento 

do livro; apoiar a implantação de bibliotecas públicas por todo o país; e colaborar com a 

melhoria dos serviços bibliotecários, quer na concessão de bolsas de estudos a jovens de 

cidades interioranas, que iam estudar na Biblioteca Nacional, quer oferecendo cursos 

intensivos nas cidades. Seu diretor, inicialmente, foi o escritor, poeta e crítico literário 

modernista  Augusto Meyer. Sérgio Buarque de Holanda e Mário de Andrade também faziam 

parte do INL. Para Suaiden (1995, p. 29-30), o INL contribuiu para a formação de bibliotecas 

em todo o território nacional. O pesquisador, elucida essa questão em sua obra por meio de 

um pensamento de Mário de Andrade (1957 apud SUAIDEN, ibidem, p. 29-30): 

 

 

A criação de bibliotecas populares me parece uma das atividades mais necessárias 

para o desenvolvimento da cultura brasileira. Não é que essas bibliotecas venham a 

resolver qualquer dos dolorosos problemas de nossa cultura, como o analfabetismo, 

ou o da criação de professores de ensino secundário, por exemplo..., mas a 

divulgação entre o povo do hábito de ler bem orientado criará uma população urbana 

mais clara, com vontade própria, menos indiferente à vida nacional. Será talvez esse 

um passo agigantado para a estabilização de uma entidade racial que se encontra em 

extremo desprovida de outras forças de unificação (SUAIDEN, 1995, p. 29-

30). 

 

 

A biblioteca popular é destinada a uma comunidade local, tem objetivos semelhantes 

aos da biblioteca pública, porém, o seu usuário não tem, em geral, um nível formal de 

conhecimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Meyer
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Buarque_de_Holanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade
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Conforme Moraes (1943, p. 36), ainda não existia, em 1943, o menor plano que 

pudesse canalizar uma continuidade de esforços quanto à criação e preservação de acervos. 

Tal situação não era culpa de determinado governo ou pessoa, mas, sim, da mentalidade 

reinante na época, pois biblioteca era considerada coisa sem importância, quase um luxo. 

Ninguém atribuía à biblioteca o seu verdadeiro valor. Moraes declara, durante conferência 

proferida no Rio de Janeiro, em 1943: 

 

 

Só hoje é que começamos a ter consciência da utilidade das bibliotecas. Assim é que 

o panorama que se nos apresenta neste momento é de ruínas a restaurar. Mas a 

restauração do que existe não basta. É preciso criar novos mecanismos. [...] Há 

urgência de um plano, de uma concentração de energias. [...] Mas não sejamos tão 

pessimistas assim. O panorama de hoje já não é o mesmo de há cinquenta anos atrás. 

Possuímos centenas de bibliotecas públicas espalhadas pelo país, recebendo o 

auxílio inestimável do Instituto Nacional do Livro (MORAES, 1943, p. 37-38). 

 

 

Outra iniciativa importante para o desenvolvimento das bibliotecas brasileiras foi a 

fundação, em 1954, do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), órgão do 

então Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). A criação do IBBD deu-se por influência 

externa, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), em ação conjunta com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o que estimulou a 

implantação do instituto.  

Desde sua criação, como IBBD, até o ano de 1976, já denominado Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), o instituto tinha os seguintes objetivos: 

promover a criação e o desenvolvimento dos  serviços especializados de  bibliografia  e  

documentação; estimular o intercâmbio entre  bibliotecas e centros de documentação no 

âmbito nacional e internacional; incentivar e coordenar o melhor aproveitamento dos recursos 

bibliográficos e documentários do país, tendo em vista, em particular, sua utilização 

pela comunidade científica e tecnológica. 

Podemos concluir que, diante do cenário histórico observado na década de 1920, as 

bibliotecas enfrentariam, ainda, muitas lutas para ocupar seu espaço social e político. No 

entanto, os caminhos percorridos pelos pioneiros da biblioteconomia paulista e as iniciativas 

de um grupo de intelectuais modernistas que criaram o Departamento de Cultura ficaram 

registrados para sempre na história por terem sido os responsáveis pela construção da base de 

um movimento profissional que continua evoluindo até os dias de hoje, quando o crescimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Pesquisas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Documenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_cient%C3%ADfica
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documental, os diversos tipos de suporte de informação, a diversificação dos serviços 

oferecidos e as novas tecnologias passam a criar novos desafios aos bibliotecários. 

 

 

5.5 O Mackenzie e sua Biblioteca 

 

Nessa seção, elucidaremos sobre o relevante papel que o Mackenzie, como instituição 

educacional, exerceu na história da biblioteconomia paulista e do Brasil. Instituição 

confessional, originada na Igreja Presbiteriana de São Paulo, o Mackenzie teve sua criação 

motivada pela intolerância religiosa e pela falha cultural das massas humildes (GARCEZ, 

2004, p. 29). O início de suas atividades ocorreu em 1870, com a formação da Escola 

Americana pelos missionários protestantes presbiterianos Mary Annesley e George 

Chamberlain, provenientes dos Estados Unidos da América e convictos dos benefícios da 

educação na melhoria das condições sociais do povo.        

Desde a primeira aula, ministrada na casa dos precursores, foi adotado um método 

inédito no Brasil, que incluía classes mistas, abolição de castigos físicos e grande ênfase na 

compreensão dos conceitos em substituição à memorização. 

 

 

Figura 2: Ed. Mackenzie (atual Centro Histórico-esquina); 

Biblioteca George Alexander (ao centro) e Ed. Lane (atual Faculdade de Direito) – 1929. 

Fonte: Centro Histórico do Mackenzie. 

 

O sucesso da Escola Americana tornou-a conhecida não apenas no Brasil: sua boa 

reputação logo chegou aos ouvidos do advogado norte-americano John Theron Mackenzie 
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que, sem nunca ter vindo ao Brasil, pediu que constasse em seu testamento, em 1890, uma 

doação à Igreja Presbiteriana norte-americana, que seria destinada para a construção de uma 

escola de Engenharia no Brasil. Dessa forma, a Escola Americana adotou o nome utilizado até 

hoje (MACKENZIE: Balanço Social 2005, 2005, p. 10).  

 

 

 

Figura 3: Biblioteca George Alexander – [1926?]. 

Fonte: Centro Histórico do Mackenzie. 

 

 

A construção de sua sede, no campus Higienópolis, teve início com o edifício da 

esquina das Ruas Itambé e Maria Antônia, que recebeu o nome do seu benfeitor. Construídos 

em períodos diferentes, os edifícios constituem-se em exemplares arquitetônicos de grande 

expressividade que, entre os tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), estão o Edifício Mackenzie, a 

Biblioteca Central, o Edifício Reverendo George Whitehill Chamberlain, o Edifício Edward 

Honorátio Weden, a Residência dos Professores e o Muro de Arrimo das Ruas Maria Antônia 

e Itambé, conforme o Processo 24020/85 e Diário Oficial de 16/12/93. 

A preocupação de criar um espaço adequado para a leitura existe no Instituto 

Presbiteriano Mackenzie desde 1886, quando ainda era denominado Mackenzie College e 

possuía, como acervo, uma coleção de livros doada por missionários americanos que 

retornaram à pátria.  

Em 1874, foi criado, na instituição, o Departamento Cultural do Mackenzie, 

constituído por uma pequena sala, que servia também para aulas e que era denominada “Sala 
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de Livros”. Em 1886, o Departamento Cultural foi ampliado e a sala foi transferida para um 

espaço maior, recebendo o nome de “Biblioteca” (GARCEZ, 2004, p. 172). 

Durante os trinta anos da gestão do reverendo Dr. George Alexander no Conselho de 

Curadores do Mackenzie, a instituição apoiou, de forma fundamental, a biblioteca, angariando 

os recursos necessários para a construção de um edifício próprio, iniciada em 1923, quando o 

Mackenzie era dirigido pelo Dr. William A. Waddell.  

O projeto de um edifício específico para abrigar uma biblioteca era, no Brasil, ainda 

uma novidade. Os poucos exemplos existentes eram geralmente edifícios públicos, como a 

Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

De acordo com Rodrigues (1945, p. 7), a Biblioteca Pública de São Paulo foi 

inaugurada em 7 de abril de 1896, portanto dez anos depois da Biblioteca do Mackenzie. 

Além disso, somente em 1926 é inaugurada a Biblioteca Pública Municipal, para suprir a falta 

da Biblioteca do Estado. 

O Mackenzie, nessa mesma época, inaugurou, em 1926, um edifício próprio para sua 

biblioteca, com um acervo de 7.000 volumes: a Biblioteca George Alexander, que recebeu 

esse nome em homenagem ao importante conselheiro e educador da instituição. Tratava-se de 

um projeto de autoria do engenheiro mackenzista Dr. Ademar Queiroz de Moraes, que 

consistia em uma construção de quatro andares, com capacidade para acomodar mais de 

50.000 livros, o que atendia a sua proposta inovadora para uma instituição de ensino. Adelpha 

Figueiredo, na época professora da Escola Americana, foi encarregada de organizá-la. 
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Figura 4: Biblioteca George Alexander (edifício à esquerda) – [1926?]. 

Fonte: Centro Histórico do Mackenzie 

 

A arquitetura do prédio impressiona os visitantes pela simplicidade, imponência e 

beleza. Segundo Rodrigues (1945, p. 6), “três anos antes da República, surge uma biblioteca 

que tinha como finalidade servir os alunos da instituição, sendo sua característica mais 

importante, o empréstimo de livros a domicílio. Eis aí, o germe precioso das bibliotecas de 

empréstimo na capital paulista”. 

Sendo o Mackenzie uma escola de origem norte-americana, seus dirigentes 

determinaram que a biblioteca da instituição oferecesse serviços e fosse organizada aos 

moldes das eficientes bibliotecas dos Estados Unidos. Porém, no Brasil, as poucas bibliotecas 

ainda utilizavam os métodos europeus de organização, caso este da Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro.   

Podemos considerar a biblioteca do Instituto Mackenzie a primeira biblioteca paulista 

a conceder o empréstimo de livros e a permitir o livre acesso dos usuários às estantes. Em 

fevereiro de 1927, foi franqueada ao público em geral e, conforme Gropp (1940, p. 216), além 

de servir aos alunos e professores, servia ao público mediante pequena taxa de matrícula.  

Em 1929, a convite dos dirigentes do Mackenzie, chega ao Brasil uma bibliotecária 

norte-americana, encarregada de organizar o acervo e preparar a professora Adelpha 

Figueiredo para concorrer a uma bolsa de estudos de Biblioteconomia.   

As inovações instauradas na organização do acervo da Biblioteca do Mackenzie 

despertaram grande interesse na população, pois era totalmente diferente do que existia no 
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Brasil: a classificação do material, o registro do acervo, o arranjo dos catálogos, tudo obedecia 

às novas técnicas.  

Com o crescimento gradativo do acervo e serviços oferecidos, suas dependências 

tornaram-se insuficientes. Dessa forma, abriram-se seções especializadas por áreas de 

conhecimento, denominadas bibliotecas setoriais, que não são bibliotecas separadas, mas, sim, 

que integram a Biblioteca George Alexander. Atualmente o acervo conta com mais de 

400.000 volumes, sendo todos identificados pelo selo ex-libris.  

 

 

 

Figura 5: Biblioteca George Alexander – [1926?]. 

Fonte: Centro Histórico do Mackenzie. 

 

 

Ex-libris é uma locução latina que significa, em português, “dos livros de” ou 

“pertencentes a”, e tem o objetivo de identificar o dono de um livro, podendo ser definido 

como uma marca do proprietário e concebido como gravura artística e verdadeira obra de arte 

gráfica em miniatura. 

Identificamos dois modelos de ex-libris no acervo do Mackenzie. O primeiro (Figura 

6) consiste em uma etiqueta de papel que identifica os livros doados à Biblioteca pelo Dr. 

Charles T. Stewart, antigo Conselheiro do Mackenzie College.  
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Figura 6: Ex-libris (autoria desconhecida). 

Fonte: Acervo da Biblioteca George Alexander. 

 

 

O segundo modelo (Figura 7) é uma criação artística que resultou de um concurso 

promovido pela Biblioteca George Alexander e pela Escola de Engenharia do Mackenzie em 

1935, por ocasião da comemoração dos 50 anos da Biblioteca, tendo como vencedor o aluno 

do curso de arquitetura, Igor Sresnewsky.  

De acordo com a publicação “O Noticiário Mackenzista” (1936, p. 4) a bibliotecária 

Adelpha Figueiredo participou da comissão julgadora, juntamente com outras autoridades do 

Mackenzie, sendo que o ex-libris vencedor é utilizado atualmente em todo o acervo da 

Biblioteca. 

 

Figura 7: Ex-libris (Autoria de Igor Sresnewsky – 1935). 

Fonte: Acervo da Biblioteca George Alexander 
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5.6 O Ensino da Biblioteconomia no Brasil 

 

A Biblioteconomia é considerada uma das profissões mais antigas da humanidade; 

teve início nos primórdios da humanidade, com as práticas estabelecidas nos mosteiros, pelos 

monges copistas. A organização de livros implica tanto ordená-los segundo um sistema lógico 

de classificação do conhecimento e ainda conservá-los para que suportem as condições 

desfavoráveis de espaço e tempo, assim como torná-los acessíveis e localizáveis para que 

sejam utilizados pelo maior número de interessados nos seus conteúdos.  

O papel do bibliotecário vai muito além dos empréstimos e organização da biblioteca. 

Ele é um agente mediador entre a informação e quem a busca, agindo para que o 

conhecimento chegue de forma rápida e satisfatória ao seu usuário. 

O ensino da Biblioteconomia no Brasil está intimamente relacionado à criação da 

Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, onde teve início um movimento fundador do estudo, 

sob influência humanista francesa, considerado por Castro (2000, p. 26) como a primeira fase 

da história, compreendida entre 1879-1928.  

Em 1879, a Biblioteca Nacional, ainda denominada Biblioteca Imperial, realizou o 

primeiro concurso para bibliotecários ou, como eram denominados na época, oficiais de 

bibliotecas. Além disso, em 1911, criou o primeiro curso de biblioteconomia do Brasil, com 

duração de um ano, sendo este curso paralisado em 1923, só voltando a funcionar em 1931, 

remodelado e com duração de dois anos. 

O concurso da Biblioteca Nacional para preenchimento do cargo de bibliotecário 

requeria dos candidatos a conclusão do curso de Humanidades e um exame de admissão. O 

candidato tinha que possuir conhecimentos de história universal, geografia, filosofia, 

bibliografia, iconografia, literatura, catalogação de manuscritos e traduções do latim, francês e 

inglês. 

O curso era formado por quatro disciplinas: Bibliografia, Paleografia e Diplomática, 

Iconografia e Numismática. O bibliotecário deveria ser, ao mesmo tempo, um erudito e um 

técnico. Tratava-se de um modelo da École Nationale de Chartes, localizada na França em 

Paris, a primeira escola do mundo para formação de bibliotecários.  

Havia, no curso da Biblioteca Nacional, o predomínio do modelo humanista francês, 

sendo adotada, como tabela para classificação documentária, a CDU (Classificação Decimal 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio
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Universal), que consiste em um sistema desenvolvido pelos bibliógrafos belgas Paul Otlet e 

Henri la Fontaine, no final do século XIX. 

O curso da Biblioteca Nacional tinha fins institucionais, ou seja, objetivava capacitar 

pessoas para atuarem na própria biblioteca. Era um curso totalmente técnico, porém destinado 

a pessoas eruditas e elaborado de acordo com as necessidades da instituição. Na primeira fase 

do curso, entre 1915 e 1922, foi excluída do currículo a disciplina Numismática, pelo fato de a 

coleção de moedas, pertencente ao acervo, ter sido transferida para o Museu Histórico 

(NASCIMENTO, 1989, p. 103). 

 Para Souza (1990, p. 34), esse curso não tinha, por finalidade, transformar a 

sociedade, mas, somente, consolidar um projeto da elite dominante e, o mais possível, 

consolidar a Biblioteca Nacional em condições comparáveis àquelas mais importantes da 

Europa. 

 

 

5.6.1 O Ensino de Biblioteconomia em São Paulo 

 

Conforme nossas pesquisas, a influência europeia na Biblioteconomia brasileira 

existiu até 1929, considerando que as mudanças começam a ocorrem em 1926 quando o 

Mackenzie College inaugura um edifício próprio para a sua biblioteca e incumbe a professora 

Adelpha Figueiredo, de organizá-la. 

Em 1929, chega ao Brasil a convite do Mackenzie, a bibliotecária norte-americana 

Dorothy M. Gedde, a qual passa a ministrar os primeiros ensinamentos da Biblioteconomia 

com influência norte-americana, à Adelpha Figueiredo, e inicia o seu preparo para concorrer a 

uma bolsa de estudos de biblioteconomia, nos EUA. 

Juntamente com Adelpha, mais cinco alunos formaram a primeira turma do curso do 

Mackenzie, do qual somente Adelpha Figueiredo chega ao final, em maio de 1930, após oito 

meses de curso intensivo, portanto o primeiro curso de Biblioteconomia que ocorreu em São 

Paulo.  

De acordo com os estudos de Gropp (1940, p. 220), a organização das bibliotecas 

antigas do Brasil era toda inspirada nos processos europeus. Os livros alinhavam-se nas 

prateleiras de acordo com o formato, visando, principalmente, dar uma aparência agradável ao 

arranjo. Eram numerados de tal forma que, uma vez colocados na prateleira, não podiam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Otlet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henri_la_Fontaine
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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mudar de lugar sem que se modificasse o número de ordem, tanto no livro, como nas fichas 

correspondentes. O catálogo utilizado era organizado por nome de autor, sendo deficiente 

para os usuários. 

Em 1930, Adelpha parte para os Estados Unidos para obter o diploma de bibliotecária, 

sendo que, ao retornar ao país em 1931, assume a direção da Biblioteca do Mackenzie e do 

curso de Biblioteconomia, iniciado por Dorothy Gropp, legando à São Paulo, com a 

finalização desse curso, uma turma de cinco bibliotecárias, conforme Rodrigues (1945, p. 9). 

A partir desses acontecimentos, a Biblioteconomia brasileira passa a adotar um novo 

modelo, o utilizado na Biblioteca George Alexander que, devido ao sucesso de sua 

organização, torna-se notícia nos veículos de comunicação, como rádio, jornais e revistas, 

atraindo a curiosidade de todos, divulgando a Biblioteconomia e recebendo visitantes de 

relevantes instituições que desejavam conhecer o seu funcionamento e métodos utilizados. 

Na publicação institucional “O Noticiário Mackenzista”, é anunciado o seguinte: 

 

 

CURSO DE BIBLIOTHECONOMIA 

A bibliothecária tem que ser treinada: a bibliotheca é o melhor auxiliar de ensino. 

Está aberto desde o dia 15 de fevereiro passado, e conta com sete alumnas, sendo 

uma dellas a bibliothecária da Escola Normal do Bráz e da Liga do Professorado 

Cathólico. 

O curso está sendo dirigido por D. Adelpha Rodrigues, bibliothecária do Mackenzie 

College (O NOTICIÁRIO MACKENZISTA, 22 abr. 1932, grafia original). 

 

 

Conforme Adelpha Figueiredo, em conferência proferida no Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), no Rio de Janeiro, em 1945, podemos concluir 

que, além de ministrar um curso elementar de Biblioteconomia no Mackenzie, ela foi 

responsável pela orientação de várias pessoas que se interessavam pelas modernas técnicas: 

 

 

Durante os anos de 1933, 34 e princípios de 35, 125 pessoas procuraram na 

Biblioteca do Mackenzie, a vossa conferencista, para obterem informações sobre a 

organização de bibliotecas modernas. Entre essas pessoas figuravam Antônio Carlos 

Cardoso, pelo Instituto de Engenharia; Geraldo de Paula Sousa, pela Faculdade de 

Medicina; Noêmi da Silveira Rudolfer, pelo Instituto de Educação; Eurico de Góis, 

pela Biblioteca Municipal; Lenira Fraccaroli, pela Escola Primária de São Paulo; 

esta organizou em 1933, sob a influência do Mackenzie a primeira biblioteca infantil 

escolar, que é um modelo no gênero e que continua a desenvolver-se sob a direção 

de Iracema Silveira (RODRIGUES, 1945, p. 10). 
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Não podemos deixar de mencionar que, em outro trecho da conferência, Adelpha 

Figueiredo mencionou que seus precursores em São Paulo já sentiam a necessidade do 

preparo técnico dos bibliotecários: 

 

 

[...] Ao abrir-se em 1926 o acervo da Biblioteca [Municipal] era apenas de 15.000 

volumes. Foi o seu diretor um esforçado, lutando com as dificuldades decorrentes da 

época. Não se esqueceu nem mesmo do preparo dos bibliotecários, tendo em certa 

ocasião planejado um curso de bibliotecologia, no Instituto Histórico de São Paulo. 

É interessante notar-se que também Alfredo Freire, da Biblioteca do Estado já fazia 

sentir a necessidade do preparo técnico dos bibliotecários. [...] (idem, ibidem, p. 15). 

 

 

Em 1932, devido a Revolução Constitucionalista, não houve curso de Biblioteconomia 

no Mackenzie. Em 1933, 1934 e princípios de 1935, 125 pessoas receberam orientações de 

Adelpha, na Biblioteca do Mackenzie, conforme Rodrigues, (1945, p. 10). 

O curso do Mackenzie só é encerrado quando a Prefeitura Municipal de São Paulo 

cria, em 1936, o curso de Biblioteconomia no âmbito do Departamento de Cultura.  

Adelpha atuou no Mackenzie até 1936, época em que foi convidada pelo bibliófilo 

Rubens Borba de Moraes, então chefe da Divisão de Bibliotecas do Departamento de Cultura 

de São Paulo, para exercer o cargo de bibliotecária-chefe dessa Divisão.  

A chefia da Biblioteca do Mackenzie passa a ser assumida, na ocasião de seu 

desligamento, por sua ex-aluna, Genoveva Troyano, sendo que a sucessora desta foi a também 

ex-aluna de Adelpha, Heloísa de Almeida Prado, outra personagem relevante da 

Biblioteconomia paulista, tendo estudado e atuado no Mackenzie, e produzido várias obras de 

Biblioteconomia, como a famosa Tabela PHA, que é uma tabela de notação de autores em que 

se atribuem números correspondentes ao sobrenome dos autores. A tabela PHA consiste é 

uma versão brasileira da Tabela de Cutter, (criada pelo norte-americano Charles Ammi 

Cutter em 1880). Heloísa de Almeida Prado também foi professora de Biblioteconomia de 

1962 a 1973 na Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. 

Foi assim que se iniciou, no Mackenzie, a preparação daquela que alçaria voos mais 

altos, que tinha como objetivo disseminar no Brasil, a um número relevante de pessoas os 

ensinamentos que recebeu na Columbia University, Estados Unidos. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Ammi_Cutter&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Ammi_Cutter&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1880
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Ressaltamos que o curso de Biblioteconomia ministrado nos Estados Unidos tem, 

como característica até os dias de hoje, só permitir o ingresso aos candidatos que já possuam 

certificado de qualquer outro curso de nível superior, portanto, conclui-se que deverão ter uma 

base cultural prévia. Essa característica também foi identificada no curso oferecido pela 

Biblioteca Nacional em sua primeira fase (1915-1922), porém não foi adotada nos demais 

cursos de Biblioteconomia existentes no Brasil, com exceção do curso de Biblioteconomia 

fundado em 1942, na Faculdade de Filosofia “Sedes Sapientiae”, em São Paulo, o qual exigia 

dos candidatos um curso ginasial, mais um de cultura com duração de um ano, feito na 

própria Faculdade (RODRIGUES, 1945, p. 12). 

Na década de 1930, sob orientação norte-americana, São Paulo torna-se o centro 

multiplicador dos métodos de ensino da moderna Biblioteconomia, formando alunos que 

criaram novos cursos em seus estados. Segundo Nascimento (1989, p. 110), a implantação e a 

evolução dos cursos de biblioteconomia no Brasil apresentam-se como uma faceta do 

desenvolvimento da ideologia neo-capitalista, ou seja, do espírito “modernizante”. Nesse 

sentido, é na mudança e no desenvolvimento da formação social brasileira que devemos 

buscar as condições, bem como as motivações para a criação e a expansão desses cursos. 

 

 

6 ADELPHA FIGUEIREDO 

 

6.1 Origens e Família 

 

Este capítulo será dedicado à personagem objeto de nosso estudo, a professora e 

bibliotecária Adelpha Figueiredo. Primeiramente, trataremos das influências que ela recebeu 

do seio familiar, em especial de seus genitores, o professor e médico Dr. Antonio Gomes da 

Silva Rodrigues, e a professora Maria Magdalena Camargo da Silva Rodrigues. 

O pai de Adelpha foi um homem de família humilde que, contrariando suas origens, 

resolveu estudar e viveu até os dezenove anos dedicando-se ao trabalho na lavoura e aos 

livros, quando, então, decidiu mudar-se para São Paulo (ALMEIDA, 1963). 
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Figura 8: Dr. Antonio Gomes da Silva Rodrigues. 

Fonte: Site do Instituto Presbiteriano Mackenzie – 

Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper 

<http://www.mackenzie.br/7736.html?&L=2%252F>. 

 

 

Devido ao auxílio de missionários norte-americanos, em São Paulo, como o reverendo 

George Whitehill Chamberlain, o pai de Adelpha pôde dar continuidade aos estudos, 

tornando-se professor. Fez-se latinista ao tempo que cursava as disciplinas teológicas do 

pastorado evangélico presbiteriano, conviveu com latinistas, como Júlio César Ribeiro 

Vaughan e Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva e colegas que marcaram sua época, como 

o reverendo Eduardo Carlos Pereira de Magalhães, um dos mais importantes líderes do 

movimento protestante brasileiro no séxulo XIX e Vital Brasil, importante médico 

imunologista e pesquisador biomédico. Conviveu também entre os seus alunos e alunas, 

dentre as quais surgiu uma, com a qual se casaria em 6 de março de 1885,  Maria Magdalena 

Camargo da Silva Rodrigues, oriunda dos velhos troncos bandeirantes (Borba Gato – 

Camargo e Rodrigues Pacheco) e filha de pai nordestino de Acari, RN (Gomes da Silva). 

Dr. Rodrigues lecionou na Escola Americana, em várias cidades da Província e, 

inclusive, na capital do país, na época, o Rio de Janeiro. Atuou, também, na imprensa, 

convivendo com as mais importantes figuras do magistério e da literatura, tais, como, Olavo 

Bilac, Artur e Aloísio de Azevedo, Rodrigo Otávio, entre outros. Conforme Matos (2004, p. 

http://www.mackenzie.br/7736.html?&L=2%252F
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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482), o Dr. Rodrigues foi um dos pioneiros presbiterianos do Brasil, tendo atuado como 

presbítero da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e, posteriormente, da Primeira Igreja 

Presbiteriana de São Paulo. Colaborou, por muitos anos, com a publicação O Estandarte, 

entre outros jornais evangélicos, e participou da reorganização da Associação Cristã de Moços 

de São Paulo, tendo sido eleito vice-presidente em 1903. 

Com a ajuda de um parente abastado, o pai de Adelpha resolveu cursar o nível 

superior. Decidiu-se por medicina e, com a orientação de seus amigos norte-americanos, 

seguiu, em 1889, para os Estados Unidos, matriculando-se na Universidade da Pensilvânia, 

Filadélfia. Foi durante as aulas de medicina que esse republicano e abolicionista recebeu a 

notícia da Proclamação da República do Brasil. 

Retornou à pátria em 1892 e exerceu a medicina em sua terra, Sorocaba, e também em 

São Carlos do Pinhal, onde, apesar da displicência da cobrança de seus honorários – ajudava 

as pessoas muito pobres, sem cobrar-lhes a consulta –, granjeou boa posição financeira, 

conseguindo formar uma respeitável biblioteca humanística. 

Em 1901, preocupado com a educação de seus filhos, mudou-se para São Paulo, para 

que dessem continuidade aos estudos. Em 1902, foi convidado pelo Dr. Emílio Ribas a tomar 

parte de importante estudo científico como integrante de uma comissão incumbida de 

fiscalizar experimentos similares aos realizados pelo Dr. Carlos Juan Finlay, em Cuba. O 

intuito desse estudo era comprovar que o agente transmissor da febre amarela era o mosquito 

Stegomyia fasciata, hoje denominado Aedes aegypti. Esses históricos trabalhos, de que tomou 

parte também o médico Adolfo Lutz, acabaram por dirimir as muitas dúvidas que ainda 

pairavam no Brasil quanto à etiologia da doença. O relatório elaborado pela comissão serviu 

de base para que o Dr. Oswaldo Cruz pudesse pôr em prática seu trabalho de saneamento no 

Rio de Janeiro, eliminando os focos do mosquito transmissor que se espalhavam pela cidade. 

A formação cultural e intelectual do Dr. Rodrigues levou-o a desejar aos filhos uma 

educação condizente, o que foi determinante para sua decisão de levar a família para a 

Europa, onde dividiu seu tempo estudando em Paris, na França, e em Lausanne, na Suíça. 

Depois, deixou a família na Europa e retornou ao Brasil para exercer seu trabalho. Mas, em 

1913, antes do grande cataclisma mundial, sua família regressa, definitivamente, à pátria. Dr. 

Rodrigues aposentou-se em 1928, passando, assim, a dedicar-se ao estudos dos idiomas russo 

e árabe, e vindo a falecer em 18 de maio de 1938. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Ribas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Juan_Finlay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Stegomyia_fasciata&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Lutz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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Como foi possível perceber, Adelpha e seus oito irmãos conviveram com um pai 

preocupado com a formação cultural e intelectual dos filhos. Apesar das condições adversas e 

de sua origem humilde, ele seguiu em busca de instrução, construindo relações de amizade 

com as mais relevantes personalidades dos meios intelectual, científico, acadêmico e 

religioso. Homem religioso, o Dr. Rodrigues dedicou-se ao magistério, aos estudos e 

pesquisas e ao exercício da medicina. Sua displicência em receber os honorários denota que 

ele exerceu sua vocação com objetivos superiores, praticando a caridade junto aos 

necessitados. Mas, mesmo assim, seu pai adquiriu certa largueza financeira, fato que lhe 

possibilitou proporcionar aos filhos uma educação esmerada para os padrões da época. 

Portanto, para discorrer sobre o interesse de Adelpha pela educação, pelo ensino e 

pelos livros, é imprescindível levar em consideração as origens e a trajetória de sua família, 

assim como as condições propícias e favoráveis em que cresceu. Essa conjuntura fez com que 

ela tivesse a oportunidade de conviver entre livros, intelectuais e personalidades de grande 

importância cultural da época. Além disso, ao ter recebido os meios educacionais necessários 

e a liberdade de escolha, Adelpha teve a oportunidade de ter uma atuação diferente de muitas 

mulheres de sua época, que, em sua maioria, eram educadas para as prendas domésticas, sem 

grandes pretensões profissionais 
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6.2 Dedicação à Educação 

 

 

 

Figura 9: Adelpha Figueiredo, com 28 anos. 

Fonte: Arquivo pessoal do Sr. Menaldo P. da S. Rodrigues (sobrinho de Adelpha). 
 

 

 

Nascida na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, a 20 de setembro de 1894, 

Adelpha Camargo da Silva Rodrigues, posteriormente Adelpha Silva Rodrigues Figueiredo, 

cursou o primário e o secundário em São Paulo, no Instituto Mackenzie. Cursou a Faculdade 

de Odontologia de São Paulo, diplomando-se cirurgiã-dentista em 1910, porém não 

localizamos registros de que tenha praticado a odontologia. Cursou música no Conservatório 

de Música de Lausanne, Suíça (1911-1913), época em que seu pai manteve a família na 

Europa. 

Apesar de não ter feito o curso de Escola Normal, de acordo com Penteado (1967, p. 

11), Adelpha fez-se mestra consumada, pois, além de possuir uma personalidade 

inconfundível, reunia uma vasta cultura, bem como todas as outras qualidades necessárias a 
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uma educadora. Assim, em 1916, deixou de dedicar-se ao piano e passou a lecionar no 

Mackenzie, onde foi professora na Escola Americana por dez anos. 

Ensinou desde o 5º até o 7º graus, visto, naquela época, a Escola Americana possuir 

cursos elementares de até sete anos de duração. Conforme o relato de Penteado (1967, p. 11) 

Adelpha dedicava-se, especialmente, às classes do 7º ano, compostas por jovens entre quinze 

e vinte anos, mais especificamente, rapazes vindos de fazendas do interior de São Paulo, entre 

outros estados. Muitos deles apenas sabiam ler e mal escreviam e faziam as quatro operações 

aritméticas. Sendo assim, ela os preparava para que, em um ano, eles aprendessem a matéria 

correspondente ao 5º, 6º e 7º anos e, consequentemente, pudessem ser aprovados no final do 

ano, no ciclo correspondente ao High School americano. 

Nessa época, Adelpha tinha apenas 21 anos, e seus alunos tinham praticamente a sua 

idade. Mesmo assim, segundo Penteado (ibidem, p. 12), Adelpha mantinha a firmeza 

necessária, sem perder a candura e o amor por seus alunos, ou melhor, na sua concepção, 

homens feitos, que necessitavam adquirir conhecimento. Seus alunos eram considerados seus 

irmãos e, por isso, ser professora não a impedia de manter a amizade e, inclusive, participar 

com eles do baile no Clube dos Americanos. 

Adelpha permaneceu como professora da Escola Americana até junho de 1926, 

quando o presidente do Mackenzie, Dr. Waddell a convidou para organizar a biblioteca, que 

na época passara a ocupar um prédio novo, construído especialmente para esta finalidade.  

Apesar de ter familiaridade com livros, Adelpha nada sabia sobre organização de 

bibliotecas, somente gostava de ler, pois herdara esse gosto de seus pais. Nessa ocasião, o 

Dr. Waddell incumbiu-a, primeiramente, de organizar os livros nas estantes, com o objetivo 

de emprestá-los aos alunos e depois deveria ir aos EUA para cursar biblioteconomia. 

Assim foi lançada a semente, em terreno fértil, pois Adelpha possuía qualidades 

natas de educadora, sendo que a ideia de estudar nos EUA a entusiasmou. Dessa maneira, 

passou a trabalhar no prédio novo que abrigava em seu interior uma grande quantidade de 

livros de todos os assuntos, empilhados e distribuídos pelo chão. 

A partir daquele momento Adelpha começou a refletir sobre seu primeiro sistema de 

classificação e passou a organizar os livros com o objetivo de emprestá-los aos alunos e 

professores dos cursos de engenharia, comércio, curso de preparatórios, ou curso geral, 

como era chamado.  
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Adelpha deixa em 1926 a profissão de professora e assume a função de bibliotecária, 

porém, a partir de 1931, passa a dedicar sua vida às duas profissões: bibliotecária e 

professora de biblioteconomia. 

 

 

6.3 A Conquista da Bolsa de Estudos 

 

 

 

Figura 10: Adelpha Figueiredo – 

Williamsburg Branch Public Library, Nova York. 

Fonte: New York Daily News, New York, 20 jul., 1931 – 

Acervo da Biblioteca Adelpha Figueiredo. 

 

 

Como responsável pela organização da biblioteca, Adelpha necessitava dos 

conhecimentos para tal empreitada. A organização deveria seguir os moldes norte-

americanos, pois o Mackenzie é uma instituição com raízes norte-americanas. Sendo assim, o 

Mackenzie conseguiu que o Board of Trustees do Mackenzie, em Nova York enviasse ao 

Brasil uma bibliotecária que teria a função de preparar Adelpha para a obtenção de uma bolsa 

de estudos de biblioteconomia. Como não existiam as mesmas facilidades de intercâmbio 

cultural com os EUA na época, conseguir a referida bolsa não era fácil. As bolsas eram 

obtidas por concurso entre todas as candidatas latino-americanas, sendo que Adelpha 

concorreu por três anos seguidos, sempre sendo preterida por candidatas de outros países 

latino-americanos. Contudo, durante esses três anos, ela teve tempo e oportunidade de ler o 
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que pôde sobre o assunto “biblioteconomia” e de preparar-se para concorrer à tão almejada 

bolsa de estudos. 

Dorothy Muriel Geddes, uma bibliotecária de 23 anos de idade, com procedência 

norte-americana, chegou ao Brasil em outubro de 1929 e começou a ministrar à Adelpha os 

primeiros ensinamentos de Biblioteconomia. Aliás, Dorothy M. Geddes, enquanto esteve no 

Brasil, colheu informações e elaborou um vasto estudo sobre as bibliotecas brasileiras, 

deixando impressões e dados relevantes registrados nos trabalhos que produziu e publicou em 

revistas especializadas. Enfim, ao final do curso, em 1930, Adelpha concorreu ao prêmio 

Fellowship e, ao ser aprovada, é agraciada com a bolsa de estudos de Biblioteconomia, bolsa 

esta com duração de um ano para ser cursada na Columbia University, em Nova York, EUA. 

Além disso, Adelpha praticou ainda por dois meses na Williamsburg Branch Public Library, 

no bairro do Brooklyn em Nova York. 

O referido prêmio foi criado com o objetivo de estabelecer relações entre os 

intelectuais dos países da América, sendo concedido às pessoas que tinham demonstrado 

provas indiscutíveis de sua inteligência e seriedade nos estudos (VAE ESTUDAR 

BIBLIOTHECONOMIA, Diário Nacional, 12 ago. 1930). Nessa ocasião, Adelpha declarou, 

ao embarcar no navio American Legion, em 06/08/1930, que “partia em busca dos modernos 

ensinamentos americanos, sendo que a eles [aos norte-americanos] havia sido confiada a 

reorganização da biblioteca do Vaticano, e que pretendia no seu regresso, ser mais útil aos 

meios intelectuais de seu país” (idem, ibidem). Em relevante jornal, foi divulgada a seguinte 

notícia: “Diplomada na Escola de Farmácia e Odontologia de São Paulo, trata-se de um dos 

melhores elementos da intelectualidade brasileira: uma mulher culta, que se dedica a 

ocupações que, até agora, foram privilégios quase que exclusivo dos homens [...]” (PRÊMIO 

“FELLOWSHIP” CONCEDIDO A UMA BRASILEIRA, Jornal do Brasil, 07 ago. 1930). 

A notícia sobre a bolsa de estudos e sua viagem para os EUA foi, ainda, amplamente 

divulgada por outros veículos de comunicação da época, como o “Jornal do Brasil”, em 

07/08/1930, e o “Diário Nacional”, em 12/08/1930. Assim teve início, portanto, a trajetória de 

Adelpha como bibliotecária (PENTEADO, 1967, p. 11), que, dentre os 160 alunos da 

Columbia University, foi a única da América do Sul, ou mais especificamente, a primeira 

mulher brasileira a receber o prêmio Fellowship e a primeira a concluir um curso de 

Biblioteconomia em uma universidade. 
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A Columbia University, primeira escola de Biblioteconomia criada nos EUA, foi 

fundada em 1887 por Melvil Dewey (1851–1931), o criador do sistema decimal Dewey, mais 

conhecido por CDD (Classificação Decimal de Dewey). A CDD organiza todo o 

conhecimento em dez classes principais que, excluindo-se a primeira (000 Computadores, 

informação e referência geral), prosseguem do metafísico (filosofia e religião) ao mundano 

(história e geografia).  

 

 

 

Figura 11: Adelpha Figueiredo [192-?]. 

Fonte: Arquivo pessoal do 

Sr. Menaldo P. da S. Rodrigues (sobrinho de Adelpha). 

 

 

 

A partir desse intercâmbio educacional, o Brasil passou a atuar juntamente às 

instituições bibliotecárias e culturais norte-americanas com o intuito de promover a permuta 

de livros e revistas e de facilitar, por meio de bolsas de estudo, a ida de estudantes brasileiros 

aos EUA para cursar Biblioteconomia, viajar e observar no país o que lhes possa interessar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1851
http://pt.wikipedia.org/wiki/1931
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6.4  Departamento de Cultura de São Paulo: novos desafios para Adelpha  

 

Em 1935, um acontecimento marca, definitivamente, a vida cultural de São Paulo: foi 

criado, na Prefeitura de São Paulo, o Departamento de Cultura, sob o comando do prefeito 

Fábio Prado e com a orientação do ilustre artista e escritor Mário de Andrade. Esse 

acontecimento proporcionou, indiretamente, uma orientação talvez decisiva no 

desenvolvimento biblioteconômico de São Paulo. De acordo com Paulo Duarte (1985, p. 32): 

 

 

[...] Quando Fábio Prado, então prefeito de São Paulo e Armando Salles de Oliveira, 

no início de 1935, aprovaram o plano por mim [Paulo Duarte] estruturado da 

fundação de um Departamento Municipal de Cultura, o autor do plano impôs, 

apenas, uma condição, caso aprovado: os funcionários superiores – chefes de 

Divisão e de Secção – necessários seriam por ele indicados, os especializados, por 

concurso. Os burocráticos, datilógrafos, escriturários, contínuos e serventes, a sua 

indicação caberia ao Partido Constitucionalista ou ao Prefeito e ao Governador do 

Estado. Armando Salles de Oliveira e Fábio Prado concordaram. A lista dos postos 

mais altos foi organizada, assim, para a Divisão de Expansão Cultural e direção do 

Departamento iria Mário de Andrade; para a Divisão de Documentação Histórica e 

Social, iria Sérgio Milliet, então bibliotecário da Faculdade de Direito; para a 

Divisão de Bibliotecas, iria Rubens Borba de Moraes, funcionário da Recebedoria de 

Rendas do Estado e cuja competência bibliológica o tempo confirmou [...]. 

 

 

Podemos concluir, com as palavras do jurista e escritor Paulo Alfeu Junqueira Duarte, 

grande articulador e idealizador do Departamento de Cultura, que os postos mais altos eram 

cuidadosamente escolhidos entre os intelectuais que deram sua contribuição histórica aos 

acontecimentos que abalaram a cultura, a vida social e a estética tradicional na Semana de 22. 

Ainda conforme Duarte (ibidem, p. 49), o grupo responsável pelo sonho do 

Departamento de Cultura reunia-se em seu apartamento da Avenida São João, quase todas as 

noites, entre 1926 a 1931. Foi lá que germinou esse Departamento: 

 

 

[...] Éramos um grupo pequeno: Mário de Andrade, Antônio de Alcantara Machado, 

Tácito de Almeida, Sérgio Milliet, Antônio Carlos Couto de Barros, Henrique da 

Costa Lima, Randolfo Homem de Melo, todos já mortos, Rubens Borba de Morais e 

Nino Gallo. Havia mais um punhado que aparecia duas ou três vezes por semana. 

[...] Em torno de uma grande mesa de granito, fria como uma mesa de necrotério, 

[...] discutíamos e construíamos coisas, algumas que mais tarde haviam de existir 

mesmo, como o Departamento de Cultura. 
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Com as afirmações de Duarte (1985, p. 73) podemos deduzir qual era a concepção de 

bibliotecário na época: 

 

 

[...] os nossos bibliotecários eram até então gente que entendia de tudo menos de 

biblioteca. Todo bacharel malogrado que não ia ser professor ia ser bibliotecário. Ou 

então, quando se tratava de amparar um desses velhos autodidatas brasileiros ou 

qualquer rebuscador de arquivos, quase sempre um bom sujeito, sem preparo e senso 

crítico, dava-se a ele a direção de uma biblioteca. [...] por causa disso que as 

bibliotecas de São Paulo eram quase meros depósitos de livros.  

 

 

De acordo com Gropp (1940, p. 217), em 1935, o programa cultural do Estado de São 

Paulo foi largamente desenvolvido. A cidade de São Paulo foi muito ativa na reorganização 

de seus serviços bibliotecários, quando a Biblioteca Municipal foi incorporada ao 

Departamento Municipal de Cultura e confiada sua chefia a Rubens Borba Alves de Moraes, 

homem culto e empreendedor, responsável por tornar a instituição o centro do 

desenvolvimento da Biblioteconomia do país. 

Dentre as funções do Departamento de Cultura, constavam a criação e a organização 

de bibliotecas públicas, de forma a contribuir, eficazmente, para a difusão da cultura em todas 

as camadas da população, o que, de acordo com Negrão (1983, p. 53), pressupõe a função 

cultural da biblioteca e o caráter democrático e não elitista da proposta. 

O programa do departamento englobava ações dedicadas à educação e à cultura, 

indispensáveis a uma cidade que crescia e urbanizava-se rapidamente; propunha ainda a 

criação de parques infantis, conservação do patrimônio histórico, incentivo ao teatro, entre 

outras ações e previu, em seu projeto inicial, uma biblioteca infantil. 
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Figura 12: Adelpha no Aeroporto de Congonhas, São Paulo, em recepção ao 

Sr. Carl Hastings Milam, diretor executivo da ALA (Americam Library Association). 

Fonte: Diário de São Paulo, 23 jul. 1944 – Acervo da Biblioteca Adelpha Figueiredo. 

 

 

Percebemos, por meio da obra de Duarte (1985, p. 53-54), que muitos ideais 

modernistas eram colocados em prática no Departamento de Cultura, pois uma verdadeira 

revolução cultural ocorria: 

 

 

[...] E o trabalho continuava dia e noite. Levantamentos demográficos feitos 

cientificamente; restauração de documentos quase perdidos; museu da palavra; 

pesquisas folclóricas; congresso da língua nacional cantada; e côro madrigalista já 

organizado; setor de iconografia; um verdadeiro tesouro das publicações, um grande 

prédio para a biblioteca, participação na Exposição de Paris em 1937; preparativos 

para o grande Instituto Brasileiro de Cultura, que seria etapa final e natural do 

Departamento de Cultura [...]. Paris fazia um departamento igual. E Praga também 

[...]. 

 

 

Podemos perceber, pois, qual seria a evolução do Departamento de Cultura: um 

projeto ambicioso que pretendia valorizar nossa cultura, divulgá-la e preservá-la. As ações do 

Departamento repercutiram internacionalmente, pois outras cidades como Paris e Praga, 

trataram de implantar departamentos semelhantes. 

Quando o Departamento de Cultura foi idealizado, já funcionava em São Paulo a 

Biblioteca Pública Municipal, criada em 1925 e situada em antigo prédio da Rua Sete de 

Abril, nº 37. 

Assim que assumiu a chefia da Biblioteca Municipal de São Paulo e soube haver no 

Mackenzie uma bibliotecária formada nos EUA, Rubens Borba de Moraes tratou de convidá-

la para a missão de reorganizar o acervo da Biblioteca Pública Municipal. Segundo Negrão 

(1983, p. 73), Adelpha custou a decidir-se por ir para a Prefeitura, mas, levada pelo seu 
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espírito de dever pela causa pública, acedeu. Assim, passou a chefiar a Seção Técnica, que 

passou a ser um centro irradiador e normalizador de processos técnicos do Brasil. Em 4 de 

julho de 1936, Adelpha é nomeada pelo Prefeito do Município de São Paulo, Fábio da Silva 

Prado, para exercer o cargo de Bibliotecária-chefe da Divisão de Bibliotecas, do 

Departamento de Cultura de São Paulo, local que permaneceu até 1964, quando se aposentou, 

na mesma função. 

Adelpha foi de fundamental importância para o Departamento de Cultura de São 

Paulo, pois era portadora de formação profissional e dotada de experiência para o cargo da 

Biblioteca Pública Municipal que, segundo Rubens Borba de Moraes em entrevista concedida 

a Negrão (ibidem, p. 72), apresentava, em 1935, uma organização técnica baseada em “regras 

intuitivas”, sem obediência a normas de catalogação ou classificação bibliográficas existentes 

e já adotadas em outras bibliotecas; era tecnicamente atrasada e havia lacunas nas coleções. 

Dessa maneira, Adelpha iniciou uma tarefa gigantesca, pois a decisão da direção foi a de que 

fosse refeito todo o serviço técnico de cerca de 150.000 volumes. De acordo com Rodrigues 

(1945, p. 9), entre 1930 e 1936, Adelpha já havia ministrado os ensinamentos da moderna 

Biblioteconomia a mais de 125 pessoas na Biblioteca do Mackenzie, constituindo-se, 

portanto, na profissional certa para a tarefa a ela confiada. 

No programa cultural do Estado de São Paulo, podemos encontrar a semente de todo o 

movimento bibliotecário paulista, tendo como pontos principais: 

 

 Criação de um moderno edifício para a Biblioteca Pública Municipal; 

 Criação de uma verdadeira biblioteca infantil, com cinema e mobiliário especial; 

 Criação de bibliotecas de jardim e automóvel-biblioteca; 

 Criação de bibliotecas de bairro; 

 Fusão da Biblioteca Pública do Estado com a Biblioteca Pública Municipal de São 

Paulo; 

 Criação de uma Escola de Biblioteconomia; 

 Legislação bibliotecária especial. 

 

Em 1936, por disposição do Ato 1.146, da Prefeitura de São Paulo, a Divisão de 

Bibliotecas, do Departamento de Cultura de São Paulo, cria o curso de Biblioteconomia, 

tendo, como professores, Adelpha Figueiredo e Rubens Borba de Moraes.  
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Figura 13: Alunos do curso inaugural da Escola de Biblioteconomia do Departamento Municipal de 

Cultura homenageiam a profª Adelpha Figueiredo – Chá realizado nos salões da casa Mappin Stores. 

Ao fundo, os alunos; à direita de Adelpha, o Dr. Mário de Andrade e Rubens Borba de Moraes; 

à esquerda de Adelpha, o Sr. Ary Carvalho, da Rádio Educadora Paulista. 

Fonte: Folha da Manhã, 03 abr. 1937, p. 5 – Acervo da Biblioteca Adelpha Figueiredo. 

 

 

 

 

 O curso de Biblioteconomia da Biblioteca Municipal deixou de ser oferecido em 

1939, tendo, como explicação, a falta de verba. No entanto, segundo Negrão (1983, p. 68) o 

motivo era outro: a dificuldade de se reconhecerem os diplomas fornecidos pelo 

Departamento de Cultura. Um curso patrocinado por uma prefeitura ou biblioteca, e não por 

uma escola oficial, tinha mais características de um curso de treinamento do que de formação 

profissional. 
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Figura 14: Adelpha Figueiredo – Biblioteca Municipal de São Paulo [19--]. 

Fonte: Arquivo pessoal do Sr. Menaldo P. da S. Rodrigues (sobrinho de Adelpha). 
 

 

 

De acordo com o programa estipulado pela Divisão, Adelpha teve participação ativa, 

dando início à modernização dos serviços técnicos do acervo, como catalogação e 

classificação, tanto do edifício sede da Divisão, como das demais bibliotecas públicas do 

estado, objetivando a cooperação no catálogo coletivo projetado. 

Conforme Gropp (1940, p. 221), das quatro Divisões criadas pelo Departamento de 

Cultura do Município de São Paulo, duas relacionavam-se, diretamente, com livros e 

documentos: a de Bibliotecas e a de Documentação Histórica e Social. 

Em 1935, os “carros bibliotecas” passam a ser divulgados na imprensa, passando a 

circular, contudo, somente em 1936, sendo desativados em 1942, durante a Grande Guerra.  

Ainda na administração do prefeito Fábio Prado, deu-se início ao planejamento do 

novo edifício da Biblioteca Pública, inaugurado em 1942. São Paulo criava condições para 
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abrigar a maior biblioteca pública do país, pois o edifício antigo, situado à Rua Sete de Abril 

já não atendia às necessidades e o espaço físico estava saturado. 

 

 

 

 

Figura 15: Biblioteca Mário de Andrade. 

Fonte: site da Biblioteca: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/edificio/index.php?p=7975>. 
 

 

 

A Biblioteca Pública Municipal de São Paulo obteve destaque nacional e 

internacional, pois ocupava um edifício construído especialmente para este fim, onde técnicas 

modernas eram adotadas e serviços eficientes eram oferecidos à população. Oferecia, ainda, 

um curso de Biblioteconomia que seguia padrões internacionais e que servia como um 

laboratório, onde muitas gerações de bibliotecários puderam treinar. 

Em 1944, em conferência realizada no Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), no Rio de Janeiro, Adelpha Figueiredo, Chefe da Seção Técnica da 

Biblioteca Municipal, expressa sua opinião de como empenhar esforços para obter resultados 

na política da cultura: 

 

 

[...] Vistes, pois, como a biblioteconomia tem empolgado os paulistas, que se 

manifestaram ora por iniciativas particulares, ora por meio dos poderes públicos. 

Urge entretanto que esses esforços sejam coordenados para poderem produzir 

resultados. 

Num maior intercâmbio com os esforços realizados em outros pontos do Brasil está 

a esperança da biblioteconomia. Um congresso de bibliotecários, para esse fim, 

seria talvez aconselhável. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/edificio/index.php?p=7975


62 

 

 

 

É essa tarefa, a de orientar o povo para a política da cultura, que é a arma que faz os 

grandes povos. 

Onde exatamente estão os resultados obtidos pelo que já se fez é difícil dizer. Para 

onde devem convergir os esforços, também não é simples determinar, mas se houver 

colaboração e entendimento, se fizermos uma política de boa vizinhança, 

forçosamente ainda teremos o prazer de ver florescerem as nossas bibliotecas no 

sentido de difusão do conhecimento que levarão o nosso povo a fazer parte das 

grandes comunidades, dos grandes povos, os que trabalham pela política da cultura! 

(RODRIGUES, 1945, p. 14, grifos nossos).  

 

 

Adelpha tinha noção de que o isolamento das bibliotecas e dos bibliotecários não 

resultaria em benefícios para o povo brasileiro, por isso afirmara ser necessário “um 

intercâmbio de esforços, com outros pontos do Brasil” e que um congresso seria um bom 

começo, para a troca de experiências. Cabia aos bibliotecários a tarefa de orientar o povo, 

“para a política da cultura”, no sentido de empenhar esforços, fossem particulares, públicos ou 

beneméritos para o acesso irrestrito aos livros e à cultura. Somente assim o Brasil se tornaria 

parte das “grandes comunidades, dos grandes povos, os que trabalham pela política da 

cultura”. 

Em outro trecho da Conferência, Adelpha explica que existiam outras atividades de 

caráter cultural na Biblioteca Pública Municipal, como: 

 

 

[...] a hora do conto, com a colaboração de escritores e da professora D. Maria 

Artigas; a hora da música, com a colaboração da Discoteca Municipal, [...] O Centro 

Cultural Monteiro Lobato, iniciado pelas próprias crianças; palestras educativas; 

excursões culturais; o jornalzinho, dirigido e feito pelas próprias crianças e mais, 

semanalmente, uma sessão de cinema [...] (idem, ibidem, p. 19). 

 

 

De acordo com Rodrigues (ibidem, p. 20), entre as atividades culturais oferecidas, 

existiam, ainda, diversas seções na Biblioteca, como sala de leitura e publicações periódicas, 

serviço de mapas, serviço de referência, serviço de circulação ou empréstimo, seção de livros 

raros, serviço de arte com sala aparelhada para consulentes de arte.  

É possível, pois, perceber a preocupação com a diversidade de materiais e atividades 

culturais oferecidas com o objetivo de proporcionar entretenimento e conhecimentos por 

intermédio de diferentes suportes. Para Barbato Júnior (2004, p. 146), nos objetivos 

principais, constantes no ato da fundação do Departamento de Cultura, é esclarecida a 

natureza da instituição: 
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[...] Não seria exagero afirmar que com a experiência do Departamento de Cultura, 

começa a haver no Brasil, a noção do que seja propriamente uma política cultural. 

Embora algumas iniciativas já estivessem em atividade antes de sua criação, elas só 

adquiriram relevância a partir de sua organização em um núcleo institucional 

consolidado. A julgar pelo desenvolvimento dos projetos da instituição paulistana, 

podemos concluir que se tratava mesmo de um veículo específico de política 

cultural, tal como entendemos o termo. 

 

 

Barbato Júnior (ibidem, p. 150) também analisa em seus estudos os objetivos dos 

intelectuais paulistanos e afirma que “a cultura se apresentava como um instrumento de 

intervenção social. De certo modo era um instrumento revolucionário, capaz de propiciar à 

população o acesso à cultura nas mesmas condições que a burguesia privilegiada”; além disso, 

a “cultura, como um bem a ser consumido, deveria estar ao alcance de todos”. Barbato Júnior 

(ibidem, p. 172) afirma, inclusive, que, “o hábito de leitura visto de uma perspectiva social, é 

entendido pelos modernistas, como uma necessidade imperiosa para romper com o estado de 

letargia cultural no qual se encontrava o povo”. 

Adelpha Figueiredo permaneceu como Bibliotecária-chefe da Seção Técnica da 

Biblioteca Municipal Mário de Andrade de 1936 a 1964, quando se aposentou. Atuou ainda 

como professora de Biblioteconomia até 1962, permanecendo após este período, somente com 

os cargos de Membro da Comissão de Organização e Planejamento da Prefeitura do 

Município de São Paulo e Diretora do Departamento do Ensino Primário da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, até 1965. 

Após o falecimento de Adelpha Figueiredo em 1966, o prefeito do Município de São 

Paulo, Sr. José Vicente de Faria Lima, em Decreto nº 6586, de 9 de agosto de 1966, nomeia a 

Biblioteca Municipal do Canindé por “Adelpha Figueiredo”, em homenagem à ilustre mestra 

e bibliotecária.  
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6.5 Contribuições de Adelpha Figueiredo para a Biblioteconomia 

 

Podemos considerar Adelpha uma personagem transformadora, pois praticou ações 

que deram novos rumos à Biblioteconomia brasileira, tendo participado de importantes etapas 

que constituíram o impulso e a consolidação de uma profissão.   

Após sua formação nos EUA e retorno ao Brasil, constatou-se o rompimento com as 

práticas biblioteconômicas antigas, as quais não atendiam mais às necessidades de uma época 

caracterizada por transformações e desenvolvimentos em todos os setores da sociedade. 

 

 

 

Figura 16: Adelpha Figueiredo. 

Fonte: Acervo da Biblioteca Adelpha Figueiredo. 
 

 

 

Adelpha deu projeção a uma profissão quase desconhecida na época. Conquistou, por 

mérito, uma bolsa de estudos inédita no Brasil e foi entrevistada por jornalistas de relevantes 

veículos de comunicação, sempre informando a população sobre a importância de ler e sobre 

o valor das bibliotecas. De acordo com Heloísa de Almeida Prado (ENTREVISTA, 1988, p. 

102), o gosto pela leitura e a importância do livro assumiam um caráter relevante naquela 

época e, ano a ano, aumentava a produção de livros e de acervo documentário no Brasil, 

sobretudo os acervos das bibliotecas. Os fatos ocorridos no Mackenzie constituíam uma 
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grande novidade e foram publicados em conceituado jornal. Segundo Heloísa de Almeida 

Prado (ENTREVISTA, 1988, p. 102), a matéria questionava: “Será que para se colocarem 

livros nas prateleiras há necessidade de se importar uma técnica americana?”, referindo-se a 

Dorothy M. Geddes. A partir desta informação, podemos deduzir o quanto era desconhecido o 

trabalho do bibliotecário. 

Durante o curso de Biblioteconomia nos Estados Unidos, Adelpha teve oportunidade 

de conhecer o verdadeiro sentido de uma biblioteca, retornando ao Brasil com muito 

entusiasmo para colocar em prática e ensinar tudo que aprendeu. Podemos constatar isso em 

seu depoimento: “O Brasil não possui bibliotecas iguais as americanas. Os livros são somente 

para referência, e não para serem emprestados; mas eu desejo torná-las como as bibliotecas 

americanas quando eu retornar e contarei a todos o que eu tenho visto” (FINN, 1931, tradução 

nossa). 

Percebemos, em outro trecho da entrevista, que Adelpha se imbuiu do desejo de 

ensinar o que aprendeu e, ainda, disseminar a importância das bibliotecas: “Iniciarei o ensino 

com classes de alunos. Nunca coisa semelhante foi praticada em meu país, mas eu desejo 

convencer o meu povo sobre o valor das bibliotecas, como vocês as valorizam aqui [nos 

Estados Unidos]” (FINN, ibidem, tradução nossa). 

Adelpha estava entusiasmada com o poder transformador que a biblioteca, os livros e a 

educação podiam exercer na sociedade; estava determinada a disseminar essa ideia e agir para 

que o acesso aos livros contribuísse para a mudança do panorama sócio-cultural de seu país. 

Quando retornou ao Brasil, foi recebida por uma comissão da União Universitária, tendo 

palestrado sobre as comissões universitárias americanas, já que o interesse na organização 

em associações de classe era grande no Brasil. Informou, na ocasião, que seus estudos nos 

EUA foram direcionados para a administração de bibliotecas públicas e particulares, e 

expressou, também, seu parecer sobre as bibliotecas norte-americanas: “Lá [nos Estados 

Unidos] são ellas frequentadas pelo povo, desde crianças de cinco annos, até velhos, entre os 

quaes vêm-se representantes de todas as classes sociaes notadamente dos menos illustrados 

que são realmente os que mais aproveitam [...]” (O REGRESSO DE NEW YORK DE UMA 

INTELLECTUAL BRASILEIRA, Jornal do Brasil, 19 ago. 1931, p. 6). 

Adelpha desejava que o povo tivesse acesso aos livros tal qual ocorria nos EUA, 

independente de classe social ou do nível de instrução. Assim, imbuída de nobres ideais ao 

retornar ao país, retoma suas atividades na Biblioteca do Mackenzie, colocando em prática o 
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que havia prometido: ministrar aulas de Biblioteconomia e tornar a biblioteca acessível à 

comunidade. 

Adelpha apresentou, em 1934, durante um congresso promovido pela Associação 

Brasileira de Educadores, no Rio de Janeiro, um trabalho de autoria sua intitulado “Porque 

uma biblioteca pública infantil?”. Nesse trabalho, ela atribui a pobreza da literatura para 

crianças no Brasil não à falta de pendor das crianças para a leitura, nem ao desinteresse dos 

autores em escrever para elas, mas, sim, ao fato de que os educadores e, necessariamente, os 

bibliotecários foram muito vagarosos em reconhecer o valor dessa literatura e, por 

conseguinte, em recomendar sua produção e uso. 

Como Diretora-Secretária da Rádio Educadora Paulistana PRA6 – atual Rádio Gazeta 

– no período de 1932 a 1934, Adelpha valeu-se de um meio de comunicação de grande 

penetração nas diferentes camadas sociais, o rádio, para disseminar o valor da leitura e do 

livro. Nas pesquisas que realizamos, em jornais da época, localizamos anúncios como o que 

segue: “RÁDIO EDUCADORA PAULISTA: Programa para hoje – Porque ler? Senhorita 

Adelpha Rodrigues às 19h00 – Palestra” (RÁDIO EDUCADORA PAULISTA, Folha da 

Manhã, 08 mar. 1932, p. 11). 

Em visita a Londres, em 1949, para estudar as bibliotecas daquele país, Adelpha, 

como Presidente da Associação Paulista de Bibliotecários, participou do Congresso 

patrocinado pela Associação Bibliotecária Inglesa, juntamente com um grupo de 

bibliotecárias brasileiras. Na ocasião, aproveitou para palestrar na Rádio BBC de Londres 

para o Brasil: 

 

 

B.B.C.: PALESTRA DA SRA. ADELFA FIGUEIREDO NA EMISSORA 

LONDRINA 

A Sra. Adelfa Figueiredo, Presidente da Associação Paulista de Bibliotecários, que 

se encontra presentemente na Grã-Bretanha, falará hoje às 19h30 (hora do Rio), pela 

B.B.C. de Londres, no serviço brasileiro daquela emissora (B.B.C: Palestra, Folha 

da Manhã, 29 mai.1949, grafia original). 

 

 

Adelpha utilizava-se de todos os meios, inclusive de sua cultura, influência e 

determinação, para divulgar à população os benefícios da leitura, das bibliotecas e os avanços 

da Biblioteconomia. 
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Em 1934, foi convidada pelo diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo, Dr. 

Aguiar Pupo, para iniciar a reorganização do acervo da Biblioteca dessa escola e, em 1938, 

participou ativamente da fundação da primeira associação da classe bibliotecária, a APB 

(Associação Paulista de Bibliotecários). Conforme Maria Antonieta Ferraz em entrevista à 

“Revista brasileira de biblioteconomia e documentação” (1980, p. 225), essa associação tinha, 

como aspiração, ser um centro de estudos biblioteconômicos, visando o desenvolvimento e a 

uniformização dos trabalhos da área, o intercâmbio de informações, a cooperação para atingir 

as finalidades biblioteconômicas, entre outros objetivos. Adelpha dirigiu-a de 1947 a 1951 e 

colaborou na primeira publicação da APB, datada de 1942, com o trabalho “Regras para 

catalogação de fichas”, juntamente com Rubens Borba de Moraes, Guiomar de Carvalho 

Franco e Maria Antonieta Ferraz. 

Em fevereiro de 1939, Adelpha colaborou com a segunda reunião da Inter-American 

Bibliographical and Library Association, apresentando o trabalho “A literatura para crianças 

no Brasil”, publicado no Proceedings of the Second Convention of the Inter-American 

Bibliographical and Library Associaton, em fevereiro de 1939. Nesse trabalho, ela apresenta 

um estudo da bibliografia infantil brasileira; discorrendo sobre os principais autores, como 

José Bento Monteiro Lobato e Tales Castanho de Andrade. 

 

 

Figura 17: Palestra no “Dia da Biblioteca” no Mackenzie – Na mesa: Rubens Borba de Moraes, 

Diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo; Dr. Benjamin Hunnicutt, Presidente do Mackenzie; 

e Adelpha Figueiredo, Bibliotecária-chefe da Biblioteca Municipal de São Paulo. 

Fonte: O Mackenzie, v. 5, n. 17 de 1942. 
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No período de 1936 a 1938, foi professora da Escola de Biblioteconomia da Prefeitura 

de São Paulo. Com Rubens Borba de Moraes, lutou pela lei que criou, em 1939, o Conselho 

Estadual de Bibliotecas e Museus. De 1940 a 1962, lecionou na Escola de Sociologia de São 

Paulo, junto a Rubens Borba, quando contaram com o apoio da Fundação Rockefeller para a 

concessão de bolsas a candidatos de várias regiões do Brasil, fato que auxiliou ainda mais o 

desenvolvimento da profissão no país. Em 1944, organizou um curso de biblioteconomia no 

Instituto Sedes Sapientiae, instituição dirigida pelas monjas agostinianas, lá atuando de 1945 a 

1946, como professora. 

 

 

 

Figura 18: Adelpha Figueiredo em entrevista 

ao jornal “Folha da Manhã” (26 ago. 1948, n. 7485). 
 

 

 

Em 1950, Adelpha ministrou o curso de Noções de Biblioteconomia, promovido pelo 

SESI (Serviço Social da Indústria), destinado aos industriários que, nas fábricas, 

encarregavam-se das caixas-estantes da Biblioteca Ambulante. 
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Figura 19: Adelpha Figueiredo proferindo aula inaugural no SESI. 

Fonte: SESI Jornal – 28 fev. 1950. 

 

 
 

Em 1951, foi a Coordenadora Geral do 1º Congresso Latino Americano de 

Biblioteconomia, promovido pela UNESCO, ocorrido em São Paulo, na Biblioteca Pública 

Municipal. No Congresso, foram definidos os objetivos e as necessidades das bibliotecas 

públicas: 

 

 

A biblioteca pública, criação da democracia moderna, está na vanguarda da luta 

encetada para assegurar plenamente a educação popular; seu papel consiste em 

conservar e organizar os conhecimentos humanos a fim de colocá-los ao serviço de 

toda a coletividade, sem distinção de profissão, de religião, de classe ou raça. Seus 

objetivos são os seguintes: 

1. Fornecer ao público informações, livros, material e facilidades diversas em vista 

de melhor servir seus interesses e de satisfazer as suas necessidades intelectuais;  

2. Estimular a liberdade de expressão e favorecer uma crítica construtiva dos 

problemas sociais;  

3. Dar ao homem uma formação que lhe permita exercer uma atividade criadora no 

quadro da coletividade e trabalhar no aperfeiçoamento da compreensão entre os 

indivíduos, entre os grupos e entre as nações;  

4. Completar a ação dos estabelecimentos de ensino oferecendo à população a 

possibilidade de continuar a se instruir (LE DÉVELOPPEMENT DES 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EM AMÉRIQUE LATINE, 1953, p. 185). 

 

 

Em 1958, com a Portaria nº 162, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a 

profissão de bibliotecário foi regulamentada no Serviço Público Federal, tendo sido incluída 

no Décimo Nono Grupo das profissões liberais. 
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Conforme Reipert (1972, p. 20), Adelpha estimulou e apoiou o projeto de Lei nº 

4084/58, que foi apresentado à Câmara pelo Deputado Rogê Ferreira e que, posteriormente, 

veio regulamentar o exercício da profissão de bibliotecário no Brasil, estabelecendo as 

prerrogativas dos portadores de diploma em Biblioteconomia. 

Preocupada com a evolução e adaptação da Biblioteconomia moderna no Brasil, 

sempre pesquisou e produziu artigos e livros para que outras pessoas pudessem conhecer e 

aplicar os padrões e técnicas estabelecidos. Sempre incentivou e estimulou seus alunos a 

escrever e a colaborar com o desenvolvimento da Biblioteconomia. 

 

 

6.6  Participação em Projetos Sociais 

 

Adelpha almejava o desenvolvimento social e cultural do país e podemos deduzir isso 

baseados na sua participação ativa em diversas instituições, conforme consta nos veículos de 

comunicação da época: “Las mujeres han formado um Rotary Club Internacional, pero com 

nome muy distinto. Una nueva manifestación del progreso real del feminismo es esta 

Asociación denominada “Soroptimistas”, cuyo origen es norteamericano” (LAS MUJERES 

HAN FORMADO UN ROTARY CLUB INTERNACIONAL, El Pais, 04 jun. 1957, p. 6). 

Adelpha foi sócia-fundadora e presidente do Clube das Soroptimistas de São Paulo, 

movimento internacional que, valendo-se especialmente da contribuição intelectual e 

profissional de suas sócias, procura atingir metas definidas, baseadas em pesquisas realizadas 

em todo o mundo. As Soroptimistas são mulheres de todas as idades, culturas, etnias e 

profissões, sendo líderes em suas comunidades e comprometidas com o serviço voluntário. 

Dentre as atividades sociais e beneméritas, Adelpha foi Presidente da Casa da Mãe 

Paulista, instituição que tinha, como missão, abrigar, orientar e assistir a gestante, a mãe e a 

criança, ministrando-lhes ensinamentos (REALIZADA A PRIMEIRA REUNIÃO DA 

DIREÇÃO DA “CASA DA MÃE PAULISTA”, Shopping News, 1955). Ela também foi 

sócia-fundadora, em 1931, do Clube Mackenzie de Planadores, tendo participado e 

colaborado no I Congresso Brasileiro de Aeronáutica e na I Semana da Asa, realizados em 

1933. Foi idealizadora e promotora do primeiro concurso de aeromodelismo em São Paulo e 

da exposição de aeromodelos ocorrida também em 1933. Recebeu homenagem especial da 

FAB (Força Aérea Brasileira) pela sua atuação e serviços prestados.  
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Figura 20: Adelpha sendo homenageada na Semana da Asa, de 1964 – à esquerda, 

o Dr. Carlos Rizzini, Secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo 

e o Cel. Mário Calmon Epinghaus, cumprimentando Adelpha. 

Fonte: O Estado de São Paulo – 23 out. 1964. 

 

A respeito, Adelpha declara em reportagem ao jornal “O Estado de São Paulo”, de 23 

outubro de 1964 (p. 11): 

 

 

[...] que desde 1931 se integrara a um grupo de entusiastas da aviação sem motor. 

Grupo formado pelo sobrinho de Santos Dumont, Henrique de Santos Dumont e 

pelos Srs. Joaquim Lopes de Figueiredo [seu marido], Oscar de Souza Pinto, Hans 

Otto Schelmm e George Corbisier. Reportou-se depois às atividades da aviadora 

Ada Rogato, que ingressou na aviação em 1932, incentivada pelo mesmo grupo que 

passou a fazer parte do Aero Clube de São Paulo. [...]. 

 

 

Adelpha demonstrou, por meio de suas atitudes, que compartilhava do novo, do 

progresso, sempre entusiasmada, entre pessoas de destaque nas diversas áreas. Como 

educadora, sabia que o povo precisava de instrução, pois, somente assim, o país caminharia 

para o progresso. Ela estava determinada a colaborar com sua cidade e lutou com afinco tanto 

pela educação como pela Biblioteconomia, não deixando de lado os projetos sociais e 

beneméritos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O nosso objetivo, desde o princípio deste trabalho, foi abordar a historicidade da 

Biblioteconomia, por intermédio de fatos e personagens que atuaram na ruptura da fase de 

influência humanista francesa, para o início da nova fase que adotou o modelo 

biblioteconômico pragmático americano; acontecimento que se constituiu de fundamental 

importância para o florescimento da Biblioteconomia moderna em São Paulo. 

Acreditamos que, ao evidenciarmos o momento histórico vivido na década de 1920, 

foi possível percebermos o quanto o panorama sócio-cultural influenciou, dentre outros 

fatores, o impulso da Biblioteconomia. Foi possível identificar, ainda, as pessoas e 

instituições que participaram, direta ou indiretamente, no movimento bibliotecário paulista. 

Ao abordarmos os problemas educacionais enfrentados na época – evidenciados pelo 

alto índice de analfabetismo e pela existência de uma educação cara e destinada a uma 

pequena burguesia privilegiada –, pudemos constatar que essas deficiências demonstravam a 

necessidade de se criarem mecanismos e ações capazes de igualarem as condições sócio-

culturais. Nesse sentido, as bibliotecas públicas foram e ainda são de grande valor para a 

sociedade.  

Outro fator relevante que consideramos diz respeito à situação editorial da época, 

pois conseguimos identificar, nos estudos, os motivos que levaram à expansão e ao 

desenvolvimento desse mercado tão significativo para a educação e para as bibliotecas. 

Pudemos verificar que a necessidade da construção de uma “identidade nacional”, tão 

aclamada na época pelos modernistas, estimulou a produção artística e literária, 

impulsionando o mercado editorial local e regional; nesse sentido, a biblioteca pública 

representou um papel fundamental na formação de novos leitores, proporcionando um 

suporte à educação. 

Adelpha Figueiredo, personagem principal da pesquisa, é considerada um ícone para 

a profissão, por tudo que realizou e representa, pois seu prestígio e autoridade são ainda 

reverenciados nos dias de hoje. Como bibliotecária, alcançou notoriedade nacional e 

internacional, tornando a profissão conhecida no Brasil. Lutou pelo reconhecimento do curso 

superior e pela regularização da profissão, exerceu posições de destaque na sua 

especialidade, sendo que sua lembrança foi marcante para todos que a cercaram, conforme 
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declarações da bibliotecária Noemi do Val Penteado, sexta Diretora da Biblioteca Mário de 

Andrade (1968-1974): 

  

 

A chefe e orientadora [Adelpha Figueiredo] impunha-se pela dignidade e alto grau 

de maturidade, que lhe dava capacidade de discernir, com acerto e assumir plena, 

intensa e voluntariamente suas responsabilidades. [...] Inspirava ideais generosos, 

pelo exemplo. Mantinha relações de confiança com seus funcionários, 

compreendendo os problemas de cada um. [Os funcionários] Tinham direito de 

expressão e aprendiam a ouvir. Centravam suas atividades na admiração, que 

facilitava os processos normais de imitação e de identificação. Seus funcionários se 

identificavam com ela [...] (PENTEADO, 1967, p. 17). 

 

 

Os valores familiares e educação esmerada que recebeu contribuíram para que 

exercesse com desenvoltura todas as atividades a que se propôs. Adelpha figura no rol das 

grandes mulheres de uma época em que a maioria era educada para exercer as funções de 

esposa e mãe, limitando-se às atividades do lar; Adelpha, porém, desejava mais para si e para 

o Brasil: desejava o desenvolvimento cultural das pessoas por intermédio do acesso livre à 

leitura. Tinha consciência que, assim, colaboraria para a formação de leitores críticos, 

elevando o nível cultural da população. Participou, ativamente, na formação de muitos 

bibliotecários, que, posteriormente, tornaram-se multiplicadores dos conhecimentos 

recebidos. Representante de associações de classe e movimentos profissionais, Adelpha 

conseguiu, também, conciliar seu tempo e dedicar-se a movimentos sociais e beneméritos, 

pois era uma mulher culta e influente, exercitando liderança e sendo, por isso, requisitada 

nos diversos meios da sociedade. 

O Mackenzie, pioneiro em várias iniciativas na educação, teve participação 

importante no desenvolvimento da biblioteconomia paulista, colecionando mais este 

pioneirismo: ofereceu o primeiro curso elementar de Biblioteconomia na cidade de São 

Paulo, sendo ainda a primeira instituição educacional paulista a ter uma biblioteca em 

edifício próprio, considerada um modelo de organização e inovação. Tudo isso consistiu no 

ponto de partida para Adelpha Figueiredo de fato ingressar na Biblioteconomia, o que foi 

somente o começo de uma trajetória de tão grande expressividade.  

O curso elementar do Mackenzie não tinha, desde o início, o objetivo de dar 

formação técnica somente a seus funcionários, pois, conforme declaração de Prado (1988, p. 
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1), podemos constatar que foram admitidas três alunas que não faziam parte do quadro 

funcional: 

 

 

A bibliotecária americana, Miss Dorothy Muriel Gueddes (hoje Mrs. Arthur 

Gropp) iniciou seu trabalho e criou um curso elementar de biblioteconomia para as 

funcionárias da biblioteca, aceitando também três alunas de fora do Mackenzie, 

que trabalhavam em bibliotecas e também desejavam adquirir conhecimentos. 

 

 

Observamos que, ao adotarmos o modelo biblioteconômico norte-americano, nossas 

instituições passaram a utilizar técnicas que demonstravam ser eficientes, suprindo as 

necessidades do momento, o que não significou, no entanto, que seriam a solução definitiva 

para as bibliotecas brasileiras. Cabia, assim, aos nossos profissionais, adaptá-las, à nossa 

realidade, tarefa que se estende até os dias de hoje.  

Sobre os cursos de graduação em Biblioteconomia oferecidos no Brasil, há 

controvérsias entre os educadores sobre suas características, se comparados ao curso norte-

americano, que sempre foi oferecido somente às pessoas que já possuem uma graduação, 

mantendo características de um curso de pós-graduação. Acreditamos, porém, que devemos 

sempre lutar por um modelo biblioteconômico que contribua efetivamente com a nossa 

sociedade e objetive seu desenvolvimento.  

Ao transferir-se da esfera privada para a pública, Adelpha passa a ter ampliado seu 

raio de ações, atuando em prol da democratização da cultura e conscientização do povo 

sobre os benefícios da leitura e da instrução. Sua figura estará ligada para sempre ao 

Mackenzie e ao Departamento de Cultura de São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, 

local de tantas realizações e expressividade para a biblioteconomia paulista.  

Adelpha conviveu entre intelectuais, políticos e artistas, dentre os quais, podemos 

destacar os modernistas Rubens Borba de Moraes, Mário de Andrade e Sergio Milliet que, 

conforme Barbato Júnior (2004, p. 191) “foram os responsáveis por transformar em 

realidade os ideais do movimento, colocando-os em prática no Departamento de Cultura de 

São Paulo, levando o modernismo a um plano prático”.  

Embora os ideais dos modernistas não tenham sido realizados por completo, 

podemos afirmar que a atuação dos intelectuais no Departamento de Cultura e na Divisão de 
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Bibliotecas demonstrou a necessidade e a importância de se levar cultura às massas 

populares. 

Conforme Barbato Júnior, (ibidem, p. 144), “quando o Departamento de Cultura foi 

fundado, São Paulo contava com um contingente humano semelhante aos das grandes 

metrópoles mundiais”. A cidade crescia em meio a um grande contingente de imigrantes 

misturados à sua população e, também, em meio ao progresso industrial, arquitetônico e ao 

aumento da produção rural. Eram tempos novos, vividos em uma atmosfera de agitação. 

Barbato Júnior (2004, p. 143-144) demonstra, em sua obra, como ocorria o consumo 

de cultura na época e como sucedeu sua mudança: 

 

 

[...] Numa cidade com aproximadamente um milhão de habitantes, as 

possibilidades de consumir cultura eram escassas. Intelectuais e artistas reuniam-se 

nos chamados salões da aristocracia, tendo-os como roteiro obrigatório de suas 

atividades culturais. [...] Na década de 20, os salões davam o tom na maneira pela 

qual se articulavam as relações entre artistas e intelectuais. Destituídos de 

formalidade e fartos de eventos os mais variados, os salões eram antes de tudo um 

ambiente propício às discussões sobre artes, literatura e até mesmo política. [...] De 

certa forma, esses salões foram os precursores da renovação modernista em curso 

no Brasil. [...] Com efeito, a prática de reunir-se em salões aristocráticos cede lugar 

a um novo patamar de sociabilidade de artistas e intelectuais, redefinindo as 

relações entre cultura e política. Esse patamar só poderia encontrar plenas 

condições de realização no circuito público, mediado pela presença do Estado no 

domínio da vida cultural.  

 

 

Segundo o autor, a difusão de cultura ocorre, primeiramente, no circuito privado, 

restrito aos salões aristocráticos, sendo que, subsequentemente, o panorama é alterado com o 

encerramento dos salões, cabendo ao Estado a responsabilidade de promover, organizar e 

disseminar a cultura. Esse fato pode ser constatado com a criação do Departamento de 

Cultura. Aliás, Barbato Júnior (ibidem, p. 192, grifos nossos) conclui seus estudos sobre o 

Departamento de Cultura de São Paulo com as seguintes afirmações: 
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[...] Curioso notar que a política cultural dos intelectuais paulistanos abrira um 

espaço de fruição cultural jamais realizada anteriormente. Não é difícil reconhecer, 

por meio de suas atividades, a dimensão democrática desse plano de ações. Nas 

propostas de popularização da cultura residia um intenso anseio de solapar por 

completo o aspecto excludente da cultura brasileira. Iniciativas como a criação 

das Bibliotecas Ambulantes e as apresentações dos Concertos Públicos mostram 

que o povo poderia se beneficiar de um programa cultural planejado [...]. É, 

portanto, a conjugação de uma ampla oportunidade de estender a cultura a todos e 

uma certa “atitude pedagógica” que enformou o perfil dessa política cultural.  

 

 

Conforme demonstrado em suas declarações públicas, Adelpha estava imbuída 

desses mesmos ideais quando retornou dos EUA ao Brasil, em 1929, tendo encontrado, em 

seu país, as condições favoráveis para dar início as suas aspirações e atuar em favor das 

mudanças sócio-culturais. 

Dentre as atividades beneméritas de que participou, podemos perceber que Adelpha 

se preocupava com a situação das mulheres na sociedade – Casa da Mãe Paulista e Clube 

Soroptimista –, pois era uma época em que as mulheres ainda não tinham conquistado seus 

direitos, e o movimento feminista trabalhava pela conscientização da população. 

Dedicou quase trinta anos de sua vida (1936-1964) a exercer a função de chefe dos 

serviços técnicos da Biblioteca Municipal de São Paulo, atual Biblioteca Mário de Andrade, 

figurando como sua sexta Diretora. 

Em meio às reformas educacionais que ocorreram na época, Adelpha expressa, em 

artigos e conferências, a importância da criação de bibliotecas infantis e da produção de 

literatura nacional específica para crianças, ainda escassa naquele momento, pois a grande 

maioria de livros infantis existentes no Brasil era de origem estrangeira. 

Demonstrou ser uma mulher à frente de seu tempo, seus ideais eram diferentes dos 

ideais das mulheres de sua época. Apreciava as atividades destinadas geralmente aos 

homens, mantendo, contudo, a feminilidade e a doçura, características de uma mestra nata. 

Conforme Reipert (1972, p. 20) “Adelpha – dizem os que a conheceram – não se restringia 

apenas ao trabalho. Entrelaçava-o ao humano, tão escasso nos dias que aí vão”. 

A cidade de São Paulo vivia um momento de efervescência cultural, e podemos 

observar esse fato na carta escrita por Mário de Andrade à Duarte (1985, p. 153), em 

novembro de 1937: “[...] São Paulo entrou ultimamente numa corrida que, por felicidade, 

não é armamentista, é cultural. Agora não pode mais parar, porque seria o fracionamento 

brusco numa orientação que não é mais uma experiência, é já uma necessidade normal da 

nossa vida pública”.  
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Se considerarmos as deficiências do acesso à cultura, enfrentadas na década de 1920, 

as iniciativas do Departamento de Cultura são consideradas inovadoras, pois objetivavam a 

popularização da cultura e ofereciam aos artistas e intelectuais a oportunidade de divulgarem 

a cultura brasileira.  

Apesar da falta de êxito desse Departamento, devido as consequências do golpe 

político de 1937
3
, podemos afirmar que essa iniciativa deu novos rumos à vida cultural da 

cidade de São Paulo. Para Barbato Júnior (2004, p. 48) “[...] o insucesso da instituição 

paulistana não tem relação direta com o poder federal, mas está ligado ao arranjo político do 

qual resultou uma configuração nova para a questão cultural no Estado de São Paulo [...]”. 

Ao final deste trabalho, esperamos ter colaborado para o registro e reflexão de 

acontecimentos relevantes para o desenvolvimento da cultura na cidade de São Paulo, 

mantendo nosso foco principal na Biblioteconomia e em Adelpha Figueiredo. Desejamos 

que esta pesquisa sirva de inspiração à realização de outros trabalhos, que venham 

complementar e enriquecer os assuntos abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Golpe do Estado de 1937 – Em 30 de setembro de 1937, quando se aguardavam as eleições presidenciais 

marcadas para janeiro de 1938, a serem disputadas por José Américo de Almeida e Armando de Sales Oliveira 

– ambos apoiadores da revolução de 1930 –, foi denunciada, pelo governo de Getúlio, a existência de um 

suposto plano comunista para a tomada do poder. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/1938
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Am%C3%A9rico_de_Almeida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_de_Sales_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunista
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